Svenska Dobermannklubben
Möte Nr.2 2021-06-08

Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren, Maria Drangel
Jonas Olsson, Madlen Steen Anmält förhinder: Eva Lindeberg, Conny Hallberg

2.1 Mötets öppnande
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
2.2 Dagordning
Fastställdes
2.3 Val av justerare
Madlen Steen valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla Rönnqvist
2.4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
2.5 Ekonomisk rapport
Plusgiro 175726:Antal medlemmar 268 st
- Betalt
Tidningen, porto, priser, hedersmedlemmar, draghundsförbundet, förbundsavgifter SBK,
stambokningsavgifter SBK samt IDC/IGP/VM grundavgift medlem
2.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
# Ansökan utställningar för 2023 senast 1 Aug 2021
# SKK Anmälan för Tävlingar öppnar 1 Juni
# SBK-info Maj 2021
UT
# Motivering mailad till SKK ang Dispensansökan parning
Jonas Olsson kommer in på mötet
2.7 Utskotten:
PR / Info
# Hemsidan
Uppdateras kontinuerligt
# Tidningen
Manusstopp tidningen 20 juni samt 30 Augusti. Tidningen kommer komma i färg.
Passa på att skriva en artikel eller annons med fina bilder

# Trofén
Inget att rapportera
Prov / Tävling
# BH prov Sjöhaga 6/6
4 st deltagare varav ett ekipage med dobermann. Alla godkänd och ett stort Grattis!
# Rasmästerskap IGP BSL FH 2-3 oktober Stockholms LO
Planering pågår och info kommer inom kort
# ZTP
Diskussion pågår om att arrangera ett i Sverige. Ett kommer arrangeras i Danmark på
Själland i augusti.
Exteriör
# Inget att rapportera
# Utställning Löttingelund Täby 13 Juni
16 anmälda idag
Avel /Hälsa
# Uppfödarforumet Facebook Camilla, Madde, Elli
Bra diskussioner och alla ville fortsätta. Frågor har kommit upp i forumet efter och
diskussioner.
Nästa träff i slutet av sommaren
# DCM screening
Jämför priser med flera kliniker för ultraljud hjärta + holterväst. Lista kommer komma med
cirka priser och var i landet man kan åka
2.8 AU
# Inget att rapportera
2.9 Boot camp 2021
# 30 sep – 2 okt
Planering pågår och information kommer
2.10 HS – LO samverkansmöte 20 Maj
# Super bra möte och många deltagare från alla LO:n
Diskussion ang ekonomiskt stöd när man arrangerar ett event för SDK om det går med
förlust. Man kan då äska stöd om det skulle bli ett underskott.
2.11 Nya frågor
# Ekonomiskt stöd
Hs beslutar att bistå med Ekonomiskt stöd för LO:n när de arrangerar ett event. De kan äska
stöd om det skulle bli ett underskott. Om man går med vinst så skall LO:t och HS dela lika.
Detta beslut skall tas varje år. Då man måste se till hur klubbens ekonomi är.

# HS beslutar att genomföra Rasmästerskap i Lydnad och Medlemsmöte 21 November i
Nykvarns Hundhall.
2.12 Övriga frågor
# Rask 2.0
Möte 2 hanterade olika frågor kring MT2017. SDK deltog
2.13 Nästa möte
Tisdag 17 augusti
2.14 Avslutning
Ordförande Camilla tackade alla för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat

