
Svenska Dobermannklubben 

Möte Nr.12  2019-11-12 

 

Närvarande: Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren, Eva Lindeberg, Conny Hallberg,  
Maria Drangel, Åsa Öberg, Jonas Olsson 

Anmält Förhinder: Camilla Rönnqvist, Jonas Olsson 

 
 

12.1 Mötets öppnande  
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 

12.2 Dagordning  
Fastställdes och godkändes  

 

12.3 Val av justerare   
Åsa Öberg valdes att justera protokollet jämte  vice ordförande 
 
 

12.4 Föregående protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 
 

12.5 Ekonomisk rapport   
Plusgiro                     Antal medlemmar  279st 

177147,62:- 

Fakturor 

- Tryckkostnad folder/ rollups  4038:- betalas 23/11-19 

- Fått in 3000:- från SKK för Exteriörkompendie/Domarkompendie  

 

12.6 Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  

# Avräkningsunderlag 

# Noteringar från möte avseende dilaterad kardiomyopati hos dobermann, 2019-10-17 BILAGA 

# RAS/RUS konferens 8-10 Nov 

 

UT  

# Remiss SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

Skickat till alla LO:on 

# Monteranmälan My Dog 2020 

 

12.7 Utskotten:   

PR / Info 

Tidningen  

# Manusstopp tidningen 20 Nov 

# Trofén uppdaterad och publicerad  



 

Prov / Tävling 

# Rasmästerskap IGP Mellansvenska LO:t till Östra LO:t  

12 Oktober IGP/BSL på IP Klockrike samt FH 13 Oktober 

Stort Grattis till Rasmästaren Camilla Rönnqvist med Diragos Ash 

Samt övriga tävlande till fina prestationer 

# Conny Hallberg och Eva Jansson går utbildningen till Provledare i IGP i SDK:s regi 

 

Utställning  

# Inget att rapportera 

 

Exteriör 

# Klubben kommer ha en Exteriörbeskrivning samma dag som Medlemsmötet i  

Nykvarns Hundhall 16 Nov och 8 stycken hundar anmälda 

 

Avel /Hälsa 

# RAS/RUS konferens 8-10 Nov 

Vi hade tre representanter från styrelsen under helgen 

Madelene Dahlgren, Conny Hallberg och Maria Drangel 

Stor uppskattning då vi hade någon representant varje dag. 

De hade ett gemensamt program lördag och söndag. Fanns också konferenslokaler bokade för 

distrikt respektive rasklubbar att kunna ha egna möten. 

 

Information från utskottet för avel och hälsa  

• utskottets och utskottsgruppernas sammansättning  

• information från SKK/Kennelfullmäktige  

• rutiner vid införandet av de nya utförandeanvisningarna för MH från 2020-01-01 - En första 

presentation av resultaten från hälsoenkäten - Fortsatta diskussioner inför regelrevideringen  

• Mentalbeskrivning (MH)  

• Reviderat mentaltest (MT)  

• Uthållighetsprov (UHP)  

• Utställnings- och championatsregler 

 

Sammanställning av hela helgen kommer inom kort 

 

# Uppfödarkonferens  

Kommer hållas på Södertälje Brukshundklubb 18 Januari 2020 

Index expert inbjuden från SKK samt en fertilitets experten veterinär/forskare Helen Alm 

Eva mailar en bekräftelse på att styrelsen tagit ett beslut på att budgeten 4000:- för 2019 får 

användas till konferensen 2020 då ingen konferens anordnades under 2019.  

 

12.8 AU beslut 

Avelsutskottet kom med en fråga att använda budgeterat belopp 4000:- för 2019 till konferenser 

under 2020 då det ej anordnades någon konferens under 2019.  

Styrelsen Beslutade att godkänna förfrågan.  

 

12.9 Nya frågor   
# Årsmötet 2020 Västra LO:t tur Eleonor har mailat och väntar på svar. 



# Ersättning Östra LO:t för RM 2019 Bilaga  

Styrelsen Beslutar att stå för underskottet och  

 

12.10 Övriga frågor 

# Medlemsmötet 16 November Nykvarns Hundhall 

Vi samlas kl.12.00 för gemensam träning för de som vill.  

Camilla Rönnqvist Exteriörbeskriver hundar som anmält sig via SBK. 

Klubben bjuder på fika. Välkomna! 

# Rasmontern Stora Stockholm 

Eleonor och Madelene håller på med förberedelserna 

# Lathunden  

Eleonor mailar Maria Dahlberg på SBK med en fråga om nyckeln till Lathunden 

# DCM resultat till SKK Hunddata 

På gång och väntar på ett utkast från Sofia malm. Alla resultat kommer uppdateras kontinuerligt 

# Mellansvenska har svårt att få ihop en styrelse inför 2020. Vad göra? 

HS ger förslag på att få minst tre personer att sitta i styrelsen och HS som stöttar.  

Räcker med 4 stycken möten under ett år. Mellansvenska skall titta på detta 

12.11 Nästa möte   
Torsdag 19 December kl.19.00 

 

12.12 Avslutning    
 Madelene tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat  

 

 


