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§ 2.1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Malin Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Antal deltagare: 18 st, från § 2.6 +1 st, från § 2.7 +1 st  totalt 20 st 
 
§ 2.2 Dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med några tillägg under Övriga frågor 
 
§ 2.3 Val av protokolljusterare 
 
Minna Westerholm och Madeleine Karlsson valdes att justera protokollet jämte ordföranden 
 
§ 2.4 Föregående medlemsmötesprotokoll 
 
Föregående medlemsmötesprotokoll från 2012-07-27 godkändes 
 
§ 2.5 Ekonomisk rapport 
 
Plusgirot: 99 101 kr  
 
Det inkommit många bidrag från medlemmarna till DCM-fonden 
 
Antal medlemmar: 372 st 
Med anledning av minskande antalet medlemmar ska vi lyfta fram information till uppfödarna 
om det reducerade priset för nyblivna valpköpare. 
 
§ 2.6 Rapporter 
 
Rapport från Utskottet Avel och Hälsa 
Barbro Kamleitner rapporterade om arbetet med DCM-fond från SKK. Mer arbete är gjort 
med ansökan, projektet har en projektledare som är Jens Häggström. Det kommer att skickas 
in inom kort.  
 
Utskottet för Prov och Tävling 
Information och frågeställningar är inskickat till SBK ang IPO-VM 2015 
Det finns också en arbetsgrupp tillsatt med  
 
Utskottet för Utställning 
Elaine Holappa är på 
Ansökan för utställningar 2015 är inskickat till SKK, två utställningar är sökta, i juni 
Stockholm och i augusti i Skåne. 
 
Utskottet för Mentalitet 



Ingen rapport 
 
Utskottet för PR och Info 
Tidning nr 4 är lämnad för tryck nu. 
 
Fråga ställdes om reklam på LO-hemsidor, det klargjordes att det är ok om det inte är privata 
kurser eller andra foderleverantörer än den SDK har avtal med för tillfället, Eukanuba.  
 
 
§ 2.7 Nya RAS 
Camilla Dahlgren ansluter till mötet 
 
Nya RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) gicks igenom där vissa mindre och språkliga 
förändringar kommer att göras. Avel och hälsa kommer att sammanställa samtliga delar, detta 
kommer att skickas till styrelsen för påseende och sedan skickas till SBK/SKK. 
 
Medlemsmötet beslutade  
att godkänna nya RAS med de ändringar som gjorts 
 
 
§ 2.8 Övriga frågor 
Ingela Jakobsson och Torbjörn Eriksson lämnar mötet. 
 
Fråga från Anders Dahlgren, Västra LO, ang motionen om knästatus från årsmötet 2012-03-
10 om vad som hänt. Styrelsen och utskottet för avel och hälsa svarar att det nu finns ett 
kapitel om knäleder i nya RAS. 
 
Laine Löfman presenterade ett arbete hon gjort med att ta fram ett verktyg för att skatta 
hundar i sitt avelsarbete. 
 
Fråga från Lena Johansson om det finns någon rapport och vad som presenterades på 
domarkonferensen. Styrelsen svarar att det inte finns någon rapport men det som 
presenterades är innehållet i nya raskompendiet. Vilket också finns att köpa för den som är 
intresserad. 
 
§ 2.9 Avslutning 

Ordförande avslutade mötet tackade för visat intresse 


