Svenska Dobermannklubben möte
Nr.5
2020-09-07
Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren,
Eva Lindeberg, Maria Drangel, Conny Hallberg
Anmält förhinder: Jonas Olsson
5.1 Mötets öppnande
Camilla Rönnqvist hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för
öppnat
5.2 Dagordning
Godkändes
5.3 Val av justerare
Maria Drangel valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla Rönnqvist
5.4 Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna
5.5 Ekonomisk rapport
Plusgiro

180673,02:-

Antal medlemmar 257 st

- Kredit från SBK 2695:- 200904
- 1800:-har överförts till Sthlm:s LO anmälningsavgifter som betalats in fel till oss
Fakturor
Madelene Dahlgren ansluter kl.19.15
5.6 Skrivelser/mail
IN / UT
IN
# SBK info nr.6
# Ansökan tävlingar alla LO:n
# Överklagan från Södra LO:t ang SKK:s beslut utställning 2021
# Inbjudan till SBK;s digitala kongress 24-25 oktober
UT
# Ansökan tävlingar alla LO:n
# Överklagan ang SKK beslut om utställning 2021 skickad till SBK

5.7 Utskotten:
PR / Info Tidningen
# Manusstopp tidningen Förlängdes en vecka till 26/8 då det inkommit lite
material. Tidningen är nu skickad till tryckeriet och kommer till medlemmarna
inom kort.
Trofén
# En uppdatering är på gång, inväntar korrigering och komplettering av inskickade
resultat
Prov / Tävling
# Ett lyckat arrangemang på Stockholms LO i IGP/BSL 1 och 2 lördag den 29/8
BH prov och FHV söndagen den 30/8 endast preliminära resultat ute ännu.
En Exteriör beskrivning anordnades i samband med tävlingen
# Västra LO bjöd in till BH/VT för alla raser söndagen den 16 augusti. Två stycken
Dobermann ekipage kom till start. Båda med Godkänt resultat.
Stort Grattis!
# Östra LO:t hade ett BH/VT och två dobermannekipage kom till start. Båda med
godkänt resultat. Stort Grattis!
Utställning
# Medlemmar/ekipage från Sverige har nått fina resultat i utställningsringen både i
Norge och Danmark. Stort Grattis!
Exteriör
# Stockholms LO hade exteriörbedömning lördagen 29/8
Avel /Hälsa
# Glädjande antal kullar och valpar under 2020 så här långt
# Nya Embarktest finns att köpa utav Madelene Dahlgren
# Kit till Holter västen måste beställas från Alba Medical. Eva ombesörjer detta
5.8 AU beslut
# Överklagan har inkommit från Södra LO:t ang beslut från SKK:s Utstk. SDK har
fått avslag på sin ansökan om att flytta sin enda utställning 2020 till 2021. HS
stödjer överklagan och beslutade att skicka skrivelsen vidare till SBK för
handläggning
5.9 Nya frågor
# Frågor till IDC
En skrivelse skall skickas till IDC ang viktiga frågeställningar.
1/ IDC Kongressen-Var/När och vad händer med nya ZTP regler
2/ IDC IGP VM 2021 – Var/När och kvalificering.
3/ ZTP – ansökningsförfarande

HS Beslutade att Camilla Rönnqvist skriver ihop detta till IDC
# Julnumret av tidningen i färg
Med anledning av inkommet förslag Beslutade HS att julnumret av tidningen skall
i år 2020 göras i färg
5.10 Övriga frågor
# Mer reklam för vår ras
Förslag på att göra en film om vår ras. Filma under ett helt år från olika
tillställningar, prov, träningar, utställningar mm där vi presenterar vår fantastiska
ras. Detta för locka både nya dobermannägare och nya medlemmar.
5.11 Nästa möte
Tisdag 6 oktober kl.19.00
5.12 Avslutning
Camilla Rönnqvist tackade alla närvarande för ett bra möte och förklarade
detsamma för avslutat

