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§7.1 Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§7.2 Dagordning
Dagordningen godkändes
§7.3 Val av justerare
Elaine Holappa valdes att justera protokollet.
§7.4 Föregående protokoll
Torbjörn Eriksson och Camilla Dahlgren ansluter till mötet.
Godkändes och lades till handlingarna.
§7.5 Ekonomisk rapport
PG: 96989 SEK
Antal medlemmar 370 st
§7.6 Skrivelser
INBarbro Kamleitner & Madelene Dahlgren, se bilaga till org protokoll.
Tobias Öiangen, se bilaga till org protokoll.
UT
Inga skrivelser hanterade under perioden.
§7.7 Rapporter
7.7.1 utskottet avel&hälsa DCM frågor (ansökan SKK, svar från SBK)
Ansökan gällande SKK’s forskningsfond ligger hos Jens Häggström för remiss innan den
skickas in till SKK. Ansökan skall remissas inom HS när den är färdig.
Inget svar har kommit från SBK till dags dato.
§7.8 Nya frågor
7.8.1 Beslut gällande ansökan utställningar 2015
Madelene Dahlgren ansluter till mötet.
HS beslutar att ansöka om följande utställningar 2015
2015-06-06 Stockholms LO, Täby
2015-08-08 Södra LO, Degeberga SDV 2015
7.8.2 RAS remiss
Remiss tid för RAS är tom 25 oktober, HS möte bokas 11/11 kl 19.00 för genomgång av
remisskommentarer för RAS.
7.8.3 DCM redovisning på hemsidan

HS beslutar att historik (alla tester) skall redovisas på hemsidan vad gäller DCM screening.
Uppmaning till alla hundägare som redovisat resultat är att inkomma med uppgift när hunden
avlider och om möjligt, dödsorsak. HS beslutar att Avel & Hälsa skall 1 gång per år följa upp
aktuella hundar som finns redovisade.
7.8.4 IPO domar utbildning
Maria Drangel lämnar mötet
HS beslutar att rekommendera Torbjörn Eriksson till kommande IPO domar utbildning.
Torbjörn Eriksson deltog ej i beslutet.
§7.9 VU beslut
Inga
§ 7.9 Övriga frågor
7.9.1 medlemsmöte/avelskonferens
Lågt antal anmälda till konferensen. Evenemang skapas av Camilla Dahlgren på Facebook
för att upplysa om konferensen. Maria Drangel lyfter upp konferensen på hemsidan för mer
tydlighet.
7.9.2 IDC IPO VM 2015 tillsättande av arbetsgrupp, info flöde, etc
Generell info skickas till SBK under oktober, styrgrupp inom SDK är:
Camilla Dahlgren
Camilla Rönnqvist
Malin Johansson
Projektorganisation skall tillsättas med ansvariga som rapporterar till styrgrupp. I styrgruppen
skall SBK vara inkluderad.
7.9.3 Barmarks SM
Dobermann hade stor framgång på årets SM med 2 guld, 2 silver och 1 brons i klasserna
cykel, kickbike och löpning.
7.9.4
Beställning av klubbjackor görs till Gappay
Sammanlagt ca 10 jackor beställs.
7.9.5
Rasmonter My Dog 2013
Förfrågan görs till Västra LO om de är intresserade, My Dog är en välbesökt utställning och
om möjligt bör SDK ha en rasmonter där.
7.9.6
Rasklubbsannonsering Hundsport
SDK undersöker kostnaden för att annonsera i Hundsport ett antal nummer.Camilla
Rönnqvist inhämtar kostnadsförslag på 4/6/10 st införanden.
§7.10 Avslutning
Nästa möte 11/11 kl 19.00
Malin Johansson tackar alla för deras deltagande och avslutar mötet.
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