Svenska Dobermannklubben
Möte Nr.3
2019-05-28

Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren, Eva Lindeberg, Conny
Hallberg, Maria Drangel
Anmält förhinder: Åsa Öberg och Jonas Olsson

3.1. Mötets öppnande
Ordförande Camilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
3.2. Dagordning
Fastställdes
3.3. Val av justerare
Eva Lindeberg valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla Rönnqvist
3.4. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
3.5. Ekonomisk rapport
Plusgiro 163141.17:-

Antal medlemmar 285 st

Översyn
Lydnadsträff 190504 med 7 deltagare drog in 350:T-shirts: Faktura betald 190516 till Sofie Sjöstrand 17600:Nyligen betalat porto + tryck för tidningen 3699.50:- resp 5078.40:190609 skall vi betala kongressen 2400:-

3.6. Skrivelser/mail IN / UT
IN
SKK Avels kommitté

UT

3.7. Utskotten:

PR / Info
Tidningen
# Manusstopp tidningen 20 Juni
# Hemsidan uppdateras efter hur information kommer in
# Trofén är uppdaterad
Prov / Tävling
# Vill uppmärksamma att Rasmästerskapet i lydnad går i Degeberga 11 Augusti
Utställning
# Vill uppmärksamma att Skånespecialen går i Degeberga 10 Augusti
Exteriör
# Domarkompendiet är klart. Det går snart till tryckning och kommer kunna köpas av
klubbens medlemmar. SKK kommer betala ut en summa till klubben för vårt arbete
Avel /Hälsa
# HD symposium
Ligger som ett webbinarium att titta på på skk
Där går man igenom hur de läser av HD ED bilder mm.
Försöker att arbeta för att göra avläsningen samstämmig inom FCI.
En konferens kommer att hållas i Finland 2020.
Länken till webbinariumet läggs upp på hemsidan.
# DCM krav/HD-Index
SDK och SKK kommer ha ett möte hur det administrativa skall gå till. Hur bl.a protokollen för
hjärtskanning skall se ut mm. I nuläget är inget datum satt.
Kravet för ögonlysning finns inte längre och träder i kraft med omedelbar verkan.
Kravet på DCM-skanning samt HD-index börjar att gälla 1/1-2020
3.8. Kongressen 18-19 Maj
Ny förbundsordförande Piia Nora
Vill få in mer ungdomar i skk och främja medlemmar.
Studiefrämjandet fanns på plats och det finns mkt på G
Dialogmöten skall anordnas och en punkt som skall tas upp är Reflektioner efter kongressen
3.9. Rikslägren
Lydnad 4st deltagare
IGP 9st deltagare
Lägger upp information på fb igen o Dobermann Sverige
3.10. IDC IGP VM Ungern
# Grattis till lagsilver och grym prestation av svenska laget
Nilla Bengtsson
Sebastian Schauermann
Camilla Rönnqvist

Christina Söderqvist
3.11. Nya frågor
# Utgivningsbevis klubbens tidning
Utgivningsbeviset för klubbens tidning måste förnyas och Maria Drangel tar hand om detta
3.12. Övriga frågor
# För vetskap så har Italienska Dobermannklubben har ett samarbete med Embark. Något
som vi kanske skall titta på också
3.13. Nästa möte
Tisdag 16/7 kl.19.00
3.14. Avslutning
Camilla tackade för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat

