Svenska Dobermannklubben
Möte Nr.14
2020-02-04
Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren,
Eva Lindeberg, Maria Drangel, Conny Hallberg, Åsa Öberg
Anmält förhinder: Jonas Olsson
Ej anmält förhinder: Åsa Öberg

14.1 Mötets öppnande
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsar alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
14.2 Dagordning
Fastställdes
14.3 Val av justerare
Maria Drangel valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla Rönnqvist
14.4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
14.5 Ekonomisk rapport
Plusgiro
Antal medlemmar 261st
159603,72:Fakturor
- Avelskonferens 5000:- Feb
- Hedersmedlemmar 800:- Feb
14.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
# SBK Organisationskonferens 2020
# Oavslutat prov i Mellansvenska LO:t
# Verksamhetsstatistik
# SBK Kongress 2020
# Information om förändrade ersättningsregler
# RASK
# SBK Info nr.1
UT
# Oavslutat prov Mellansvenska LO:t
# Verksamhetsstatistik svarat och inskickat av Camilla R

14.7 Utskotten:
PR / Info
# Hemsidan
Nya webhotellet tillåter tydligen inte flera ftp-uppkopplingar, det krånglar till det för Mellansvenska
LO’t som då inte kan koppla upp sig. Maria har kontakt med Rickard Rolfsson och Maria har också
haft kontakt med webhotellets support. Avvaktar lite här får vi se.
# Tidningen
Manusstopp tidningen 20 Mars
# Trofén
Vinnare tredje året i rad Madeleine Fantl med SE-UCH SE - SPCh SE- BCH, SE-LCH LDII, SÖKH I SDVBRUKS 17 SDV-BRUKS 18 KORAD Dobvoyage Iham.
Stort Grattis och SDK skänker därmed Trofé bucklan för prestationen!
Stort grattis till övriga vinnare i trofén.
Prov / Tävling
# Oavslutat prov i Mellansvenska LO:t
Eleonor tar kontakt med Åsa Öberg för att tillse att provet blir avslutat.
# Stockholm LO ansökt om att flytta sitt IGP prov från Midsommarafton till kvällsprov 5 Juni – SBK
godkänt och kalender uppdaterad.
Utställning
# Vinterspecialen 15 mars 2020 Nykvarns Hundhall
Börjat komma in anmälningar och betalningar. Vi fortsätter att dela inbjudan och vi hoppas på
många deltagare!
Exteriör
# Anatomiutbildning 25-26 april därefter Exteriörutbildning Maj/Juni/Aug
Om man är intresserad kan man anmäla sitt intresse till styrelsen
Avel /Hälsa
# Mycket lyckad Avelskonferens 18/1-20 med Sofia Malm och Helen Alm. Stort tack till Avel/Hälsa
för ett väl genomfört arrangemang.
En liten summering av konferensen kommer inom kort.
# DCM screening resultat till SKK. Det formulär SDK tagit fram för godkännande av publicering hos
SKK i enlighet med GDPR är under påseende hos SKK och beräknas skickas ut till medlemmarna inom
kort.
14.8 AU beslut
Inget att rapportera
14.9 Nya frågor
# Lathunden
Marie Wiklund tillfrågad om att ta över arbetet med Lathunden. Hon har ingen dator som fungerar
till programmet. Får hon tillgång till en dator kan hon ta över Lathunden.
HS Bordlägger frågan till efter årsmötet då vi vet mer ang Lathunden och utvecklingen av
utbildningen
# SDK behöver utse en ny representant på dialog möten som genomförs ca 1ggr per kvartal
HS Beslutar att Conny Hallberg utses som ny representant för SDK

# IDC VM lagets uppsättning 2020
Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Sebastian Schauermann, Eva Jansson
Styrelsen Beslutar att VM lagets föreslagna uppsättning anmäls
# Lagledare IDC VM 2020
Förslaget är Ingela Jacobsson
Styrelsen Beslutar att godkänna Ingela Jacobsson som lagledare för IDC laget
# Domare på IDC VM 2020 – Tommy Andersson tillfrågad att representera Sverige som domare i avd
A. Tommy Andersson har tackat ja till uppdraget.
HS Beslutade att ekonomiskt bidra i enlighet med IDC statuter för arrangemanget (varje domares
nationella klubb skall ersätta resa och logi) för Tommy Andersson, med en summa som inkluderas i
budget 2020.
14.10 Övriga frågor
# Årsmötesförhandlingarna
Inkommit verksamhetsberättelse samt plan från Södra och Västra LO:t . Inväntar flera och Eleonor
mailar ut en påminnelse om att sista dagen var 1 februari
# Införa Korningsdiplom när en hund får titeln KORAD
Det är upp till djurägaren att skicka in att hunden fått titeln.
HS efterfrågar en person som vill ta hand om administreringen av diplomen och som kan utveckla ett
förslag
# SBK Kongress 2020 16-17 Maj Sundsvall
Camilla tar kontakt med Torbjörn Eriksson och Laine Löfman i Mellannorrlands LO om de eller någon
från LO’t kan delta
14.11 Nästa möte
Tisdag 25/2-20 Endast genomgång av årsmötet samt förslag på budget
14.12 Avslutning
Ordförande Camilla tackar de närvarande för ett bra möte och förklarar detsamma för avslutat

