
 

 

Svenska Dobermannklubben 

 

Protokoll Möte Nr.10 

2019-02-05 

 

Närvarande: Camilla Rönnqvist, Eva Lindeberg, Eleonor Sjögren, Madelene Dahlgren, Maria Drangel, Conny 

Hallberg 

 
 
1. Mötets öppnande   
Vice ordförande Camilla Rönnqvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Dagordning  
Fastställdes och godkändes.  

 
3. Val av justerare   
Conny Hallberg valdes att justera protokollet. 
 
4. Föregående protokoll  
Fastställs och läggs till handlingarna. 
 
5. Ekonomisk rapport   
Plusgiro 173330.76:-                          Antal medlemmar  279st  
 

Fakturor In/Ut 

Hedersmedlemmar 

Betalning för lån av holterväst har kommit in. 

Betalningar för pannband har börjat komma in. 

 

6. Skrivelser/mail IN / UT  

 

IN  

 

SBK Info Nr.1 

Inbjudan SBK kongress 18-19 maj 

SBK/SKK beslut om inställd utställning 2019 

 

UT   

- 

7. Utskotten:   

PR / Info 

Manusstopp tidningen 20 Mars 

Hemsidan fortsätter att uppdateras fortlöpande för att anpassas till 2019 

Prov / Tävling 

Ingen rapport har inkommit 

 



 

 

Utställning  

#  Klubbens utställningar 2019 

Utställningen 2019 blir i Skåne, domare Jeanett Lemmeke, Svensk Vinnarutställning.  
Vandringspokalerna finns i Sthlms LO´s förvar och skall finnas tillgängliga inför Skånespecialen.  
Förslag kommer för att ersätta några av de VPn som utdelas av SDK som behöver bytas ut eller kompletteras 
med. 
 
Förtydligande ang. turordning vinnarutställning. 
Turordningen för SDV: 
1. Östra LO 

2. Västra LO 

3. Södra LO 

4. Mellansvenska LO 

5. Stockholms LO 

 
Turordningen är grundad på när respektive LO senast har arrangerat SDV. 
Utefter LO’ns önskemål om utställningar vid ansökningar, tas beslut om vilket LO som arrangerar 
nästkommande SDV. 
SDV 2019 arrangeras av Södra LO. Denna information skall skrivas ut på hemsidan. 
 
Exteriör 

# Kompendiet  

Kompendiet är åter skickat till SBK med en del rekommenderade ändringar i texten.  Det kommer inte att 

förändras i sin utformning. Vi har noga gått igenom rasstandarden på dobermann, som är mycket uttömmande 

och väl skriven.  Utifrån rassandarden har vi kommenterat det som bör uppmärksammas av domarna idag. Vi 

har valt ett bildmaterial som visar rasen när den är som bäst. Små avvikelser hos enskilda hundar har 

kommenterats under resp. bild. Ett material för presentationen är under produktion. 

# Exteriörkonferensen 

Presentatör Thord Byström 

Bisittare Camilla Rönnqvist 

 

Avel /Hälsa 

# RAS  

RAS är remissat av SBK och förtydliganden enligt diskussion med SBK är under uppdatering, dock måste våra 

förslag om ändingar i hälsoprogrammen föregå ett godkännande av ett nytt RAS. 

 

9. Årsmötet 23 Mars 

Arbetet med att ta fram handlingarna inför årsmötet här påbörjat. 

Vi behöver få in budgetförslag från utskotten Prov&Tävling samt Avel&Hälsa inför budgeten 2019. 

 

10. AU-beslut 

10.1 Stöd till Stockholms LO 

Detta är en äskan om ekonomisk support vid ett tillfälle från Stockholms LO till HS 

HS summerar att LO´t har klarat sig utan bidrag under hela dess existens och planer för att göra området mer 

attraktivt finns i LO’ts agenda för 2019. Det är inte aktuellt att lägga ner vare sig området eller LO´t. Under 

2019 gick väldigt mycket tid och kraft åt för LO´ts medlemmar att organisera det praktiska arbetet inför 

jubiléet, vilket gjorde att andra aktiviteter fick väljas bort somkunde inbringat inkomster till LO’t. 

Styrelsen beslutar att bifalla förfrågan från Stockholms LO med bidrag om 5000:-  



 

 

 

11. Nya frågor 

   

11.1 Trofépriser 

Beställning trofépriser samt diplom inför årsmötet. Maria Drangel och Anna Ivarsson samordnar listor för 

pristagare.  

Priser delas ut 1-10 i totaltrofén och för vinnare i respektive deltrofé, diplom till samtliga placerade 1-10 i 

totaltrofen, 1-3 i deltrofeer samt årets högsta. 

11.2 Anmäla lag till IGP VM  

HS beslutar att anmäla lag till IDC VM om 4 ekipage, kassören får i uppdrag att betala in anmälningsavgiften. 

11.3 Utse lagledare till IGP VM 

HS beslutar att utse Tommy Andersson som lagledare för IGP VM efter diskussion med deltagarna. 

11.4 Inlämnande av ändring i bekämpnings program för HD  

Ansökning färdigställs och skall skickas in till SKK. En förutsättning för att vi ska få ett uppdaterat RAS godkänt. 

11.5 Inlämnande av att avsluta bekämpningsprogram för ögonlysning 

Ansökning färdigställs och skall skickas in till SKK. En förutsättning för att vi ska få ett uppdaterat RAS godkänt. 

11.6 Inlämnade av ansökan om bekämpningsprogram nivå 1 för DCM  

Ansökning färdigställs och skall skickas in till SKK. En förutsättning för att vi ska få ett uppdaterat RAS godkänt. 

 

12. Övriga frågor 

12.1 Valberedningen 

Arbete pågår och förslag har inkommit från medlemmar på styrelseledamöter. 

12.2 Rasklubbsrepresentanter till RASK 2.0 

Madelene Dahlgren och Camilla Rönnqvist 

12.3 Riksläger 2019 

Bruks/lydnad/rally har kommit igång och planerar inför 2019. 

IGP har inte kommit lika långt i planeringen men Tommy har tillfrågats som figurant. 

Nästa möte tas ett mera formellt beslut då planeringen kommit längre, inkl budgetförslag. 

13. Nästa möte    

Budgetmöte 26 februari hemma hos Camilla Rönnqvist, Sjöhaga kl 18:00. 

 

14. Avslutning    

Vice ordförande Camilla Rönnqvist tackade alla närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för 

avslutat. 

  

 

Eleonor Sjögren  Camilla Rönnqvist Conny Hallberg 

 


