Tånga Hed 2014-07-25
Protokoll Medlemsmöte
§ 2.1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2.2 Närvaro
37 st tillika röstberättigade
§ 2.2 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 2.3 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Barbro Klementiner och Madelene Nilsson
§ 2.4 Föregående medlemsmötesprotokoll
Föregående protokoll från Gistad 2014-03-08 godkändes och lades till handlingarna.
§ 2.5 Ekonomisk rapport
PG: 53 660 kronor, helårsrapporten finns på dobermannklubbens hemsida
§ 2.6 Rapporter
a) IDC IPO VM 2015
Datum är ännu ej spikat och inte heller arena men arbetet pågår. Proplan går in som huvudsponsor.
Madelene önskar bilder till IPO VM hemsidan på dobermann i action, allt är av intresse!
§ 2.7 Ärenden för beslut
a) Central registrering hos SKK för DCM screening
Barbro Kamleitner gick igenom avelrådets förslag vilket är att:
SKK ska sköta och föra registrering av resultaten av hjärtscreening för dobermann som genomfört fullständig
undersökning enligt SDK rekommendationer.
I dagsläget sköts detta av dobermannklubben och finns enbart på hemsidan. Bland annat är genetiker Sofia Malm
insatt i dobermannrasens hälsoproblematik.
Frågan om vilka veterinärer som kommer att få utföra holter-testen uppkommer och avelsrådet ger som svar att
denna fråga kommer tas upp till diskussion. Flera medlemmar poängterar att för att få fler testade hundar behövs det
fler veterinärer som kan utföra testen, då veterinärerna idag är för få och att det är svårt för flera att ta sig till dem.
Även priset diskuterades och många medlemmar menar att priset är för högt för gemene man att betala, detta kan
leda till svårigheter att få valpköpare till att testa sina hundar.
Ett förslag från medlemmar är att alla lokalklubbar köper in varsitt holtertest vilket medlemmar kan få använda till
rabatterat pris för test av hundar, testet kan sedan läsas antigen av veterinärer i Sverige eller utlandet, detta för att
minska kostnaden för den enskilde och ett steg i att försöka få fler hundar testade.
Vi får pengar från SKK till obduktion av avelsdjur vilket gör att medlemmar kan söka medel för att obducera
avelsdjur som avlidit. Detta är en engångssumma, men vi kan ansöka på nytt när pengarna är slut.
Frågan gick till röstning efter att Barbro och Melissa svarat på medlemmarnas frågor, se text ovan.
Röstningen önskades ske sluten så alla fick varsin lapp där man skrev ja, nej eller blankt beroende på
ställningstagande.
Resultatfördelningen blev: 30 röstade JA, 4 röstade NEJ och 3 röstade BLANKT.
Resultatet gav att avelsrådet skall arbeta tillsammans med SKK för att skapa en central registrering av DCMscreening resultat för dobermann.

§ 2.8 Övriga frågor

Ett förslag från medlem att en motion bör skrivas angående att en ansvarig på varje lokalområde ska utses för att se över
möjligheten att varje lokalområde ska kunna sköte test med holter.

§ 2.9 Avslutning
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.
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