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Närvarande Thord, Maria, Eva, Eleonor
Conny, Camilla
Anmält förhinder: Madelene, Malin

5.1 Mötets öppnande
5.2 Dagordning
Fastslås
5.3 Val av justerare
Camilla Rönnqvist
5.4 Föregående protokoll
Godkänns och läggs till handlingarna
5.5 Ekonomisk rapport Plusgirot 221474,96 :- Antal medlemmar ~280-290 st
Rikslägrens ekonomiska rapporter kommer i slutet av augusti när alla är genomförda.
5.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
Uppdatering om uppfödarlista
Svar från SBK ang. SDK Utställning 26/8
-Vi har fått okej att ställa in utställning. Vi publicerar det på hemsidan, då frågor har dykt upp både
via mail och via Facebook.
Avelsfunktionärsutbildning
- Vi har fått en inbjudan till SKK’s utbildning.
SBK Info nr 3
Exteriörbeskrivarkonferensen
- Har genomförts på Södertälje BK i april.
Folder delas ut av SBK
- Varje ny valpköpare med en ny dobermann i SBK ska få en folder utskickad till sig.
Planerade parningar på hemsidan
Rasklubbstorget Stora Stockholm
- Vi som klubb är redan anmälda. Betalningen görs senare.
UT
SDK utställning 26/8
Rasklubbstorget Stora Stockholm
5.7 Rapporter:
PR / Info
# Tidningen

- Har gått i tryck beräknas komma till medlemmarna inom två veckor.
# Prov / Tävling
- Riksläger IPO avslutad. Vi behöver återkoppla och ta in feedback från deltagarna. Mycket deltagare
och väldigt trevligt.
# Hemsidan
- Bruksträningsdag planerad
Upplet/lydnad på Södertälje BK, Helena Åhlander,
Madeleine Fantel är ansvariga. Info upp på hemsidan
- RM IPO planering klart
Info upp på hemsidan
# Utställning
- 50 års utställningen verkar har gått plus/minus noll. Inte helt genomräknat ännu men det känns
väldigt bra. Utställningen flöt på bra och var uppskattat.
# Exteriör
- Det jobbas med kompendiet. Troligtvis klarts till hösten.
# Avel /Hälsa
- HD arbetet fortsätter ett förslag om dispens ansökning kommer tas fram.
- Ett mindre planeringsmöte ang. Uppfödar konf. till oktober har hållits. Info kommer.
5.8 Rikslägret
- Har genomförts 1 av 2 med gott deltagarantal.
5.9 Nya frågor
# Figuranter, domare RM IPO 2018
Johan Holmlund, Bo Österlund - domare IPO
Patrik Sturk och Kristoffer Ullerud – Figuranter IPO
# Rasmästartitel FH
- Styrelsen Beslutar att vi ska dela ut ny rasmästartitel i FH2.
# Exteriörsbeskrivning v.30
- Vi kommer lägga ut det på hemsidan och på Facebook.
- Lövsätra 7 oktober kommer Thord att beskriva schäfer. Möjlighet att få sin dobermann beskriven av
Thord finns då.
5.10 Övriga frågor
# Lathund
- Frågan har gått ut.
5.11 Nästa möte
14/8 - 2018 19:00

12. Avslutning
Ordförande Thord Byström tackar för dagensmöte och förklarar mötet avslutat.

