
 
 

                      Protokoll fört vid styrelsemöte 
Svenska Dobermannklubben 
 2012-03-25 

 
 
Närvaro: 
Elaine Holappa Malin Johansson  Maria Drangel  
Ingela Johansson Madelene Dahlgren Camilla Dahlgren 
Camilla Rönnqvist Torbjörn Eriksson 
 
§2.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna 
 
§2.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§2.3 Val av justerare   
Camilla Dahlgren 
 
§2.4 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna  
 
§2.5 Ekonomisk rapport 
378 medlemmar.  
Ingen ekonomisk rapport fanns tillgänglig.  
Se årsmötesprotokoll 2012 för senaste resultat och balansräkning.  
 
§2.6 Skrivelser  
 
IN 
- SBK- RAS/RUS konferensen 
- SBK- ansökan av prov  2013 
- Ammi Aro 
- Jeanette Lemmeke 
 
UT 
- Ammi Aro 
- Jeanette Lemmeke 
-LO’n ansökan om prov 2013 
-LO’n info gällande samarbetsavtal Eukanuba 
 
§2.7 Rapporter 
Anmäld till kongressen är Malin Johansson 
RAS/RUS- Madelene Dahlgren rasklubbskvällen fredag, Barbro Kamleitner och Lorentz Ogebjer 
tillfrågas att representera SDK lördag och söndag. 
 
 
 
 



§2.8 Nya frågor 
 
2.8.1 Budget rikslägret  
Styrelsen godkänner Rikslägrets budget inlämnat av Camilla Dahlgren. Biläggs till protokollet för 
arkivering. 
 
2.8.2 Begränsning för firmatecknare SDK 
HS beslutar att firmatecknare ordförande och kassör har begränsningen med 10000 kr var för sig. 
 
2.8.3 Auktorisering  
Svenska Dobermannklubben beviljar Jakob Halttunens ansökan gällande rekommendation till 
auktorisation som tävlingsfigurant för IPO. 
 
2.8.4 Raskompendiet 
Annons skall läggas in på hemsidan gällande vårat nya raskompendie som är framtaget av Jeanette 
Lemmeke & Ammi Aro. Beställning av raskompendie görs till  Malin Johansson. 
 
2.8.5 Utskott 
HS beslutar att enligt de nya stadgarna arbeta med utskott istället för kommitter. 
- Utskott för prov och tävling  
- Utskott för utställning  
- Utskott för mentalitet  
- Utskott för avel och hälsa  
- Utskott PR & info. 
- Utskott för drag  
 
2.8.6 Kongressen 
Malin Johansson är anmäld till kongressen. 
 
2.8.7 Tidningen 
Madeleine Karlsson tillträder posten som redaktör from 20/3. Nilla Bengtsson är fortsättningsvis 
delaktig i redaktionen. Vi tackar Nilla Bengtsson för hennes insats under sin tid som redaktör och 
välkomnar Madeleine Karlsson som redaktör. 
 
2.8.8 Tävlingar och prov 2013 
Utskick till alla LO’n gjort gällande ansökningar till prov och tävling 2013. HS beslutar att ansökan 
skall ske till SDK senast 1 aug 2012. 
 
2.9  Övriga frågor 
2.9.1 Fortsatt arbete DCM/DCM fonden 
-Diskussion gällande hur vi motiverar framförallt uppfödare men även hundägare att testa sina 
hundar.  
-Hur vi går vidare i arbetet tillsammans i SDK, vad är nästa steg. ARK vill arrangera konferens med 
Jens Häggström till hösten. 
-Ett nyhetsbrev skall sättas samman till samtliga uppfödare gällande nyheter om valphänvisningen, 
DCM och SDK’s rekommendationer. 
-Diskussion gällande SDK’s ansökan till SKK’s forskningsfond. Jens Häggström kommer att hjälpa SDK 
med att skriva ansökan. 
 
 
 



2.9.3 Kennel annonser på hemsidan 
Mail går ut till de kennlar som inte har aktuella uppgifter på hemsidan att inkomma med 
nya/aktuella uppgifter. Malin Johansson ansvarig. 
 
2.9.2 Möten 
Möten var 6:te vecka. Dessa bokas och publiceras på hemsidan. 
Nästa möte 6 maj 19.00 
 
§2.10 Avslutning 
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Sekreterare   ordförande  justerare 
Camilla Rönnqvist  Malin Johansson Camilla Dahlgren 
 


