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§9.1 Öppnande Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§9.2 Dagordning Dagordningen godkändes
§9.3 Val av justerare Camilla Dahlgren väljs att justera protokollet.
§9.4 Föregående protokoll Godkändes och lades till handlingarna
§9.5 Ekonomisk rapport
PG:

149 913 kr per 2016-12-31
Antal medlemmar 287 st
Total minskning av 44 medlemmar under 2016

§9.6 Skrivelser och mail IN/UT
IN
Redovisning statistik 2016 till SBK.
Preliminär info om central avelskonferens 2017 14-15 oktober, där rasklubbar har möjlighet att ha uppfödarträff den 15 oktober.
Info MH & MT 2017 SBK
Offert förslag från Ljungbergs tryckeri
Information från SBK Avel och Hälsa
Information från SKK:s arbetsgrupp för organisationsutredning
Offertförslag Backamo lägerplats.
SDK västra LO
Hundras i fokus.
Exteriördomarkonferens 2019.
Besluts- och uppföljningsärenden Tävlingsbok
UT
Till LO’n och utskott att inkomma med verksamhetsberättelser senast 20 feb.
Förfrågan till Södra LO och Sthlm LO om arrangera lydnads RM 2017
SBK sammanställning av Sv. Dobermannklubbens synpunkter på regelförslaget i IPO.
Hundras i fokus.
Exteriörbeskrivarlista uppdaterad.
Ansökan om utställningar 2019.
SK Björnåsen
§9.7 Rapporter:
§9.7.1 Rapport från organisations konferens Malin Johansson deltog från SDK där organisations förslaget och framtida arbete diskuterades livligt under 2
dagar.
§9.7.2 Rapport från Info & PR 4 tidningar har utkommit under året, arbetet med hemsida och trofé har fortlöpt under året. Manusstopp för nästa nr är 28
februari. HS diskuterade och gav förslag på hur vi kan öka innehållet i tidningen.
§ 9.7.3 Rapport från prov & tävling IPO RM är under planering, domare på förslag till HS är Robert Jönsson och Carina Jönsson och figuranter ej klara ännu. HS
beslutar att godkänna förslaget gällande domare. Plats ej bestämd ännu, mer info kommer inom kort.
§ 9.7.4 Rapport avel & hälsa Inga rapporter har inkommit.
§ 9.8 Nya frågor
§ 9.8.1 Riksläger HS beslutar att boka Backamo till Rikslägret enligt budget förslag samt instruktörer. Backamo bokas from 4 – 9 juli.
5 grupper kommer att anordnas, Lydnad-Madelene Dahlgren Tävlingslydnad- Thomasine Seyhfart Swahn Bruks- Thomas Karlsson Sök-Bettan Bergström
kostnad 1600kr per ekipage IPO avancerad Juráš Čejka- 2500kr per ekipage.
§ 9.8.2 Lydnads RM Beslutas att tillfråga Sthlms LO om att arrangera lydnads RM 2017.
§ 9.8.3 Prisutdelning och priser trofén Camilla Dahlgren beställer priser till trofén. Möjlighet att hämta sitt pris kommer att finnas på årsmötet samt rikslägret,
denna info kommer att finnas på hemsida och sociala medier och pristagare förväntas meddela vilket tillfälle priset avses att hämtas. Priser kommer inte att
skickas. Förslag gällande poängräkning för hjärtscanning föreslås årsmötet, den övriga revideringen av statuterna sker på medlemsmötet på Rikslägret.
§ 9.8.4 Tillfrågan om intresse för avelskonferens 2017 HS beslutar att anmäla intresse för detta evenemang. Malin Johansson är kontaktperson för
evenemanget tillsvidare.
§ 9.9 Mail beslut Styrelsen beslutade 4 januari att förlänga kvalperioden till IDC IPOVM till 26 mars för plats nr 6 i laget och ändringen gäller ENDAST till IPO
VM 2017.
§ 9.10 Årsbokslut och Budget 2017/18 Styrelsen har gått igenom bokföringen och finner den i sin ordning, genomgång av själva årsbokslutet görs vid nästa
möte innan utskick till revisorerna. Den största differensen på 2017 budget är att Rikslägrets omsättning beräknas mycket högre, då boendet inkluderas i
budgeten till skillnad från föregående år
§ 9.12 Avslutning
Malin Johansson tackade alla och avslutade mötet
Malin Johansson
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