Svenska Dobermannklubbens
Medlemsmöte
Nykvarns hundhall
2019-11-16
1. Mötets öppnande
Camilla Rönnqvist hälsa alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 22 st medlemmar
3. Val av mötesordförande
Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av medlemsmötet
4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare Styrelsen anmälde
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet
Ingela Jacobsson och Madelene Dahlgren valdes att justera protokollet tillsammans med
mötesordförande Camilla Rönnqvist
6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i rasklubbsstadgar
Fanns inga
7. Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst Medlemsmötet
Medlemsmötet fastställde att mötet varit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor
9. Föregående protokoll från föregående medlemsmöte
Protokoll från föregående medlemsmöte lades till handlingarna

10. Ekonomisk rapport Plusgirot
177147.62:- 15/11-2019
Kommande utgifter:
# Roll-ups och foldrar till montern Stora Stockholm/My Dog Gbg
# Reglera Rasmästerskapet i IGP
11. Information
a) HD index
Avel & Hälsa arrangerar en Avelskonferens den 18 Januari på Södertälje Brukshundklubb
Helen Alm är inbjuden som informerar om fertilitet samt sakkunnig från SKK informerar om HD index,
Frågor som inkommit gäkkande Index kommer att lämnas till SKK för att kunna behandlas under
avelskonferensen.
b) Central registrering gällande DCM screeningresultat
# DCM protokoll är nu utformat av SKK i samarbete med SLU/Jens Häggström och SDK.
# Egen holterväst kommer att kunna fortsätta användas, den skall då sättas på under besöket på
kliniken för ultraljudet, för att säkerställa identitet av hunden.
# SDK arbetar med ett utskick till varje djurägare som idag har publicerat resultat av DCM screening
på hemsidan, pga GDPR måste alla godkänna att tidigare DCM scannade hundar som ligger på SDK’s
hemsida, även kan publiceras på SKK Avelsdata för att vi inte ska förlora gammal data.
12. Kvalregler IPG IDC VM
Uppdatering av kvalregler IGP IDC VM beslutades att gälla enligt förslag med ändringarna
nedan(Bilaga 1):
# Koefficient om 1.02 gäller vid tävlingarna SDK RM, SM & VM KVAL, NoM.
# Koefficient om 1.05 gäller vid Bruks SM
# Deltagare som tävlar på dispens ansvarar själv för att betala anmälningsavgiften.
# Dispens ansökan skall göras till styrelsen.
# Lokal prov i utlandet kommer att kunna räknas from 2020

13. Statuter för arrangerande av Rasmästerskap i IGP
Uppdatering av RM statuter beslutades att gälla enligt förslag. (Bilaga 2)
13. Övriga frågor
# Lathunden
För att kunna hantera programmet i lathunden måste man gå en utbildning.
Lathunden fungerar inte på MAC bara på PC. Vi behöver hitta någon som vill ta över och sköta
programmet och som kan tänka sig gå utbildningen. Medlemsmötet föreslår Marie Wiklund som skall
fundera över uppdraget. Förslag lämnas till styrelsen.
# Rasspecialer
Inga LO:n har anmält sitt intresse av att arrangera klubbens rasspecialer som ligger framöver utom
Stockholms LO gällande ex. Vinterspecialen, Vinnarspecialen och Skånespecialen. Förslag är att göra
arrangemangen större och roligare?
- Ett förslag är att lägga två officiella utställningar två dagar i rad.
- Lägga ZTP och utställning under samma helg.
- Arrangera Exteriörbeskrivning samtidigt

# Info- Bootcamp
Ett förslag har kommit till HS att arrangera en bootcamp i Juni 2020 för alla tävlande i IGP3.
Detta för att hjälpa fram ekipage och förbereda inför större arrangemang såsom FCI VM kval, RM och
Bruks SM. Det finns idag ca 10-15 ekipage som är tävlande i IGP 3 men fortfarande få som tävlar de
större proven. Bootcampen skall främst fokusera på lydnad och bitarbete i IGP. Detta är ingen kurs
utan egen träning där SDK står för kostnaden av planen och figuranterna. Alla övriga kostnader samt
boende etc står deltagarna själva för.
# Diplom
Återgå till att ge ut diplom för de som tävlat under året. Kan sporra de tävlande att komma in med
sina resultat till bl.a trofén.
Förslag på att medlemmar kan ansöka om kornings diplom. Djurägaren ansöker själva om detta till HS.
# Trofén
Intresset för att skicka in resultat har varit lite svalt under året och vi vill få upp intresset mer för
trofén. Ett förslag var att trofén uppdateras varje månad och att man lägger upp detta på ex.
Facebook och hemsidan.
14. Avslutning
Camilla tackade de närvarande för ett bra medlemsmöte och förklarade detsamma för avslutat

