Medlemsmöte Svenska Dobermannklubben
Nr.2 Nykvarns Hundhall 171125
§ 2.1 Mötets öppnande
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte.
§ 2.2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 22 st medlemmar.
§ 2.3 Val av mötesordförande
Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av medlemsmötet.
§ 2.4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare.
§ 2.5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet
Madeleine Fantl och Minna Westerholm valdes att justera protokollet.
§ 2.6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i
rasklubbsstadgar
Fanns inga.
§2.7 Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Medlemsmötet fastställde att medlemsmötet varit stadgeenligt utlyst.
§ 2.8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.
§2.9 Föregående protokoll
Protokoll från föregående medlemsmöte lades till handlingarna.
§2.10 Ekonomisk rapport
Plusgirot 228000:- Trots sjunkande medlemstrend så har vi en god ekonomi.
Antal medlemmar 285 st
§ 2.11 Rapporter
a) HD-gruppens arbete
HD-gruppen har gjort ett jättefint arbete med att ta fram statistik över tid samt gentemot andra
länder. Där Nilla Bengtsson ordförande Västra LO och deltagare i arbetsgruppen inom SDK
presenterade deras arbete.
8 st uppfödare var på plats Dobforsport, Devil Worship, Molecularis, Tierras, Blazing Expression,
Juliettevilles, Dobvoyage och Diragos. Deltog gjorde också Linda Atmer representant för Avel och

Hälsa samt Jonas Olsson dobermannägare (Schäfer uppfödare). Hd frågan delades upp i 3 olika
frågeställningar. Avläsning - Nivåkrav - Index avläsning. En sammanställning kommer komma upp på
hemsidan.
Medlemmarna Thord Byström, Lisa Druse och Madelene Dahlgren ansluter 25 st medlemmar.
§ 2.7 Övriga frågor
a) 50 års Jubileum 2018
Thord meddelar att platsen för Jubileumsutställningen samt Lydnads RM 9-10 Juni 2018 kommer
hållas på Gålö Havsbad. Finns 23st stugor att hyra där det även är tillåtet att ha hund i vissa.
Husvagnar och husbilar är också välkomna samt det är mycket barnvänligt.
SKK har godkänt platsen och Lydnads RM kommer att hållas under Lördag och utställningen under
Söndagen. Domare på utställningen är Natalia Focht Ryssland.
Lisa Druse har gjort en annons till tidningen och inbjudan som går ut till alla Nordiska länder.
De som vill hjälpa till hör av er till styrelsen och de som vill sponsra med priser till Lydnads RM samt
utställning är varm välkomna.
Viktigt är att alla vandringspriser skall lämnas tillbaka innan tillställningen till Lisa Druse.
Vi jagar lämpliga datum för att anordna ZTP under 2018 så kom gärna med förslag.
Mer information kommer ut i tidningen.
b) Årsmötet
Årsmötet är flyttat pga av 50års Jubileumet till Södertälje Brukshundklubb 17 Mars kl.13.00
Därefter fortsätter ordningen som innan.
c) Holter väst
Nilla Bengtsson vill lyfta fram en fråga ang inköp av Holter till alla LO:n.
Viktigt att engagera lokala förmågor i frågan om DCM samt vikten av att testa hundar.
Om LO:na inte har ekonomi är frågan om HS kan hjälpa till att köpa in västar.
Frågan kommer tas upp i styrelsen.
d) Rikslägret
Nilla Bengtsson har en fråga ang Rikslägret 2018 var och när det skall hållas.
Diskussionen är igång ang. Rikslägret och det är ej klart var det kommer att hållas eller när.
Ingen arbetsgrupp är tillsatt i nuläget och det är fritt fram att anmäla sitt intresse.
Konceptet måste ändras enligt Madelene Dahlgren då 4 dagar är för länge. Förslag finns att anordna
någon konferens i samband med rikslägret. En ide är att tillfråga andra rasklubbar att samarbeta.
Förslag på att ha andra grupper på lägret där man tar upp problemlösning vid ex. hundmöten,
nosework, rallylydnad, ringträning mm.
e) Digitala möten
Nilla Bengtsson tar upp frågan om att kunna hålla digitala möten. Inför detta medlemsmöte har 5 st
åkt mer än 10 mil för att delta. Om det skulle gå att hålla digitala möten kanske fler kan närvara.
Camilla Rönnqvist säger att det går att ordna live möten. Det man får göra då är att skicka in sina
frågor via exempel Messenger och dessa tas upp på mötet.
§ 2.8 Avslutning
Camilla Rönnqvist och Thord Byström tackade de närvarande för ett trevligt medlemsmöte och
förklarade detsamma för avslutat.
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