Svenska Dobermannklubben
Möte Nr.2
2020-05-25
Närvarande: Camilla R, Madelene D, Eleonor S, Conny H,
Maria D, Madlen S, Jonas O anländer kl.19.16
Ej närvarande: Eva L

2.1 Mötets öppnande
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet för
öppnat
2.2 Dagordning
Lägger till en egen punkt gällande Bootcamp 2020
2.3 Val av justerare
Madlen Steen valdes att jämte Ordförande Camilla Rönnqvist justera protokollet
2.4 Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna
2.5 Ekonomisk rapport
Plusgiro 163769,62:-

Antal medlemmar 255 st

Fakturor
2.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
# Nya Riktlinjer ang Corona från 1 Juni
# SBK info nr.3
# Digital kongress SBK 24-25 okt 2020
# Korningsdiplom
# Statistik SBK
UT
# Korningsdiplom
2.7 Utskotten:

PR / Info
Tidningen
# Manusstopp tidningen
20 Juni
# Trofén
Inget att uppdatera
Prov / Tävling
# Mellansvenska vill anordna digitalt prov
Vill anordna lydnadsprov, rallylydnad och vill främst rikta sig till Dobermann. Beroende på
hur många dobbisar som anmäler sitt intresse så kan man vända sig till övriga raser också.
HS ställer sig positiva till att de vill anordna digitala prov. Kan även höra av sig till övriga
LO:n och höra hur deras intresse ligger i att anordna digitala prov
# Årets första prov
Årets första prov i BH/IGP är 5 Juni på SDK Sjöhaga
# Statistik tävlande hundar i alla bruksgrena
John Örvill har satt ihop statistik över tävlande Dobermann i alla bruksgrenar mellan
2010-2019 som vi alla kommer få ta del av senare
Utställning
# Utställningar Juni-Augusti 2020
SBK:s förbundsstyrelse nu har beslutat att ställa in alla officiella SBK-utställningar under
perioden juni-augusti. Vår utställning i Degeberga 9 augusti är inställd pga detta.
Conny kan lägga upp en fråga i dialoggruppen ang om det finns möjlighet att arrangera vår
officiella rasklubbsutställning senare 2020
Exteriör
# Inget att rapportera
Avel /Hälsa
# Inget att rapportera
2.8 Bootcamp Klockrike IP
Rullat in flera anmälningar och just nu ca 13 anmälda till IGP3 och IGP2
Boende finns på kullagården
Det finns fortfarande platser kvar
Figurant Patrik Sturk Lördagen 5000:Figurant Gustav Ebers Söndagen 5000:Anmälnings avgift 400:-/ekipage
2.9 AU beslut
# Inget att rapportera
2.10 Nya frågor

# Utskotten
Lydnad/Bruks har det tillkommit personer
Avel/Hälsa
Madelene Dahlgren
Mental
Sofia / Lorenz tillfrågas
Prov/Tävling
Tommy Andersson
Utställning/Exteriör
Thord / Lisa kontakt person Madlen Steen
Info/Tidning
Medeleine Karlsson
Trofén
Anna Ivarsson
2.11 Övriga frågor
# Nya riktlinjer gällande Corona
De nya riktlinjerna för resor är max två timmars bilresa enkel väg till ett arrangemang. Enligt
dispensen som gick ut från SKK och SBK 13 maj har arrangören rätt att tillämpa ytterligare
begränsningar om de anser att det är nödvändigt, men då ska det tydligt framgå i
utlysningen av arrangemanget
2.12 Nästa möte
Nästa telefonmöte Måndag 22 Juni kl.19.00
2.13 Avslutning
Ordförande Camilla Rönnqvist tackade för ett bra möte och förklarade detsamma för
avslutat

