
 

 

Protokoll styrelsemöte  
2014-01-12 

Närvaro 
Malin Johansson 
Ingela Jacobsson 
Torbjörn Eriksson 
Camilla Dahlgren 
Camilla Rönnqvist 
Elaine Holappa 
 
§8.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna till mötet. 
 
§8.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§8.3 Val av justerare 
Maria Drangel 
 
§8.4 Föregående protokoll 
Godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§8.5 Ekonomisk rapport 
PG: 83 123,07 SEK 
Antal medlemmar 378 st. per 31/12 2013 
 
§8.6 Skrivelser 
  
IN 
SBK-rapportering MH skall from 1 januari göras via SBK Tävling. Mer info finns på SBKs hemsida. 
 
UT 
 
§8.7 Rapporter 
 
8.7.1 IPOVM 2015, rapport från arbetsgruppen gavs om aktuella aktiviteter. Minnesanteckningar från 
mötena distrubieras till övriga HS 
8.7.4 Rapporter från utskotten- inga rapporter fanns. 
 
§8.8 Nya frågor 
 
8.8.1 Avtal annonsering 
HS beslutar att avtal med företag/annonsering skall kosta 500 SEK för tidning och hemsida (per nr) 
8.8.1 Tidningen 
Redaktion saknas till tidning nr 1. Lösning på redaktion kan finnas from nr 2 men behöver diskuteras. 
Nr 1 går till tryck efter årsmötet. 
8.8.2 Trofeansvarig 
Emelie Sjöqvist har avsagt sig dobermanntrofen from årsskiftet, Emelie S slutför 2013 års trofé. 
Förfrågan läggs ut på SDKs FB sida om ny trofé ansvarig. 
8.8.3 Facebook 
HS beslutar att SDKs FB grupp numera är stängd för inlägg av andra än admin. Info till utskotten och 
LOn att vi vill ha en admin från varje LO & utskott så de kan vara aktiva på SDKs huvudsida på 
facebook. 
8.8.4 Förändring av text IPO VM kvalregler gällande ekipage 
HS beslutar att uppdatera texten gällande IPO kvalregler med förtydligande gällande ekipage. Camilla 
Dahlgren uppdaterar texten. Punkten är omedelbart justerad. 
8.8.5 Domännamn till IDC 2015 
HS beslutar att köpa domän namnet idcwm2015.se. 
 



 

 

8.8.6 Protokollfört beslut per den 13/12 Angående diskussion om SDKs Facebook sida samt 
medlemmars bloggar/hemsidor. 

I diskussionen riktas flertalet angrepp mot person istället för sakfrågan, i detta fall SDKs redaktör. 
Detta görs i en sluten grupp där personen inte har möjlighet att svara och kan inte anses som ett sätt 
att föra gemenskap och samarbete framåt. 
HS beslutade (Malin J, Maria D, Camilla R, Ingela J, Camilla D) efter att ha bevittnat en diskussion 
gällande inlägg på SDKs facebook sida, samt på förfrågan från redaktören att publicera text på SDK 
FB sida. 
 

§ 8.10 Övriga frågor 
 
8.10.1 HS sammansättning,  
Anders Dahlgren har avgått med omedelbar verkan som suppleant 1 den 22/12. 
8.10.2 Årsmötet 
Lokal bokad, vägbeskrivning läggs på hemsidan. Handlingar skall finnas tillgängliga fredag den 21 
februari. LOn och utskott skall skicka in sina handlingar senast den 14 februari. 
8.10.3 RM 2014 Utställning Inbjudan går ut till Armin Hoppe omgående. Camilla R skickar förfrågan. 
Thord Byström, Yvonne Brink, Chatrin Westin tillfrågas av Malin J och Elaine H som domare för den 
inofficiella utställningen. Annons i Hundsport skall publiceras när domare är klara.  
Anm. avgifter 300 SEK officiell utställning dobermann valpar & veteraner 200 SEK  
Anm. avgifter inofficiella undersöks mer innan beslut tas. 
8.10.4 Central registrering DCM 
HS beslutar att i dagsläget kan inte en rekommendation ges gällande om central registrering skall 
initieras av DCM screening från SDKs sida. HS rekommenderar utskottet för avel & hälsa att frågan 
behandlas på ett medlemsmöte. 
8.10.5 Vinterutställning Sthlm LO, ingen arrangör finns till utställningen, HS har inte möjligheten 
med så kort varsel att gå in som arrangör. 
 
§8.11 Avslutning 
Malin Johansson tackade för ett bra möte och avslutade. Nästa möte bokas till den 23 februari. 
 
 
 
Malin Johansson           Maria Drangel                 Camilla Rönnqvist 


