Protokoll styrelsemöte 2013-05-12
Närvarande:
Malin Johansson
Ingela Jacobsson
Torbjörn Eriksson
Camilla Dahlgren

Anders Dahlgren
Camilla Rönnqvist
Maria Drangel

Anmält förhinder:
Elaine Holappa

§4.1 Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.
§4.2 Dagordning
Dagordningen godkändes
§4.3 Val av justerare
Anders Dahlgren valdes att justera protokollet.
§4.4 Föregående protokoll
Fanns inte tillgängligt och skall gås igenom nästkommande möte.
§4.5 Ekonomisk rapport
PG: 86019 SEK. Antal medlemmar 367
§4.6 Skrivelser / mail
IN
SBK/kongress
SBK/SBK tävling-ansökan om prov 2014
Eva Ohlin/ katalogprogram
Sthlms LO
Thord Byström
UT
Arbetsbeskrivning till samtliga sammankallande i utskott
Info om ansökan av prov 2014 LO’n
§4.7 Rapporter
4.7.1 Riksläger/ZTP 2014-Camilla Dahlgren
kommer att hållas på Tånga Hed vecka 30 ons-sön 2013. Flertalet anmälningar har kommit in dock är det ytterst få
anmälningar till ZTP. Info läggs upp på hemsida och på Facebook.
4.7.4 Rapporter från utskotten
Avel & HälsaInformation och kontakt tagna med samtliga LO’n om informationsträff ute i LO’n. Ansökan färdigställd till SKK’s
forskningsfond och skall skickas in 30 juni. Ansökan är granskad av Jens Häggström och HS.
Utställning/Exteriör-.ingen rapport
PR&InfoDobermanntrofen är i full gång. Arbete med att ta in offerter från tryckerier gällande vår medlemstidning pågår. Ett
tryckeri ligger väldigt bra till som vi går vidare i diskussioner med.
Tävling & Prov-ingen rapport
Mentalitet- ingen rapport
§4.8 Nya frågor
4.8.1 Prioriteringsordning MT och MH
HS beslutar att Anders Dahlgren får i uppdrag att revidera och presentera ett nytt och aktuellt förslag till styrelsen
ang. prioriteringsordning för MH och MT.

4.8.2 Utbetalningar till LO’n för portokostnad till medlemmar.
HS beslutar att fr.o.m. 2013-05-12 upphäva alla ev. tidigare beslut för de kostnader som HS tagit för LO’na vid
portokostnad för utskick till dess medlemmar.
Lo’na kan vidare framöver söka äskande till HS, äskandet behandlas av HS som beslutar samt meddelar utslag till
berört LO för varje enskilt fall.
4.8.3 SBK IPO
HS beslutar att tillsätta Camilla Rönnqvist som kontaktperson alternativt deltagare i SBK IPO grupp inför kommande
FCI VM samt IDC VM
4.8.4 Sammankallande utskott
HD beslutar att tillsätta utskotten enligt följande:
Melissa Carlsson- Avel & Hälsa
Martin Lindberg- Mentalitet
Elaine Holappa- Utställning
Christian Olsson- Bruks
Katja Lager- Drag
Tommy Andersson-IPO
4.9 AU beslut- finns inga
§ 4.10 Övriga frågor
4.10.1 RM 2014
Diskussion med STHLMs LO gällande RM 2014.
STHLMs LO står på tur för att arrangera RM 2014, men har signalerat till HS att både utställning och bruks RM blir ett
för krävande arrangemang.
HS är överens i inriktningen att det Lo som arrangera RM skall arrangera Utställning samt bruksdelarna, om de två
arrangemangen inte kan arrangeras av LO’t, skall HS arrangera båda arrangemangen.
Detta av ekonomiska skäl.
4.10.4 Publicering RAS,
RAS måste omedelbart färdigställas för publicering.
HS efterfrågar den slutliga versionen från Avel & Hälsa.
§4.11 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte 2013-06-12

Ordförande
Malin Johansson

Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Justerare
Anders Dahlgren

