Svenska Dobermannklubben
Protokoll för Möte Nr.3
2022-08-09
Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren,
Maria Drangel, Jonas Olsson, Helen Christensen, Eva Lindeberg
Anmält frånvaro: Elenor Sjögren, Conny Hallberg

1. Mötets öppnande
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av justerare
Eva Lindeberg valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla
Rönnqvist.
4. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Plusgiro: 180769,17 kr
MellanNorrlands LO har haft MT, transaktioner kring detta har hanterats av HS
Kostnader för porto (4861,25 kr) och tryck 7696,80 kr) av tidningen kommer
betalas inom kort.
SDK har haft en tidsödande dialog med Nordea för att få till Swish för klubben,
det ska vara klart nu och vi ska koppla på det på SBK tävling.
Antal medlemmar 276 st
6. Skrivelser/mail IN / UT
IN
# SBK - Ansökan utställningar 2024
# SBK Info

# IDC Evi Torfs - skrivelse ang kvalregler till IDC IGP VM

UT
Inga utgående skrivelser
7. Utskotten:
PR / Info
Hemsidan
# Inget att rapportera
Tidningen
# Nästa manusstopp meddelas senare, se beslut nedan under ”Nya frågor”
Trofén
# Uppdateras kontinuerligt
Prov / Tävling
# BH + IGP tävling Sjöhaga 220806, 8 startande. Tommy Andersson var domare
och Madelene Dahlgren var provledare.
Exteriör
# Ansökan utställningar 2024, se ”Nya frågor”
Avel /Hälsa
# Planera för nya Zoom-möten med uppfödare samt LO:na nu till hösten.
Information och kallelse kommer att skickas ut.
8. AU
# Kvalificering IDC IGP VM 2022
Med anledning av skrivelse från IDC, Evi Torfs, ang förtydligande av
kvalreglerna inför IDC IGP VM i Italien 2022.
HS beslutar att anpassa våra nationella kvalregler 2022.
Det krävs endast ett resultat i IGPIII för att kvala till IDC IGP laget. Vår
förhoppning är att kunna skicka ett fullt lag.
9. Nya frågor

# Tidningen
Manusstopp är redan nu den 20 augusti och då förra numret var försenat
kommer det i stället att bli ett dubbelnummer.
HS beslutar att ett dubbelnummer, Nr 3-4, planeras att komma i början av
december.
# IGP RM 2022
HS beslutar att ställa in årets IGP RM.
Anledningen till beslutet är att vi inte själva har ansökt om en tävling där RM
kan arrangeras, den möjlighet som finns är ett samarrangemang med
Södertälje BK vid prov i oktober. Det blir en för stor osäkerhetsfråga om att det
finns IGP III ekipage som ev kan tänkas anmäla till tävling så nära inpå IDC IGP
VM.
# SDK utställningar 2024
HS beslutar att ansöka om 3 st utställningar 2024
- Vinterutställning 10 februari (Stockholms LO)
- Vinnarutställning, 18 eller 19 maj (Stockholms LO)
- Specialutställning 3 augusti Degeberga (Södra LO)

10. Övriga frågor
# Inga övriga frågor
11. Nästa möte
# Tisdag 20 september
12. Avslutning
Ordförande Camilla Rönnqvist tackade för dagens möte och förklarade det för
avslutat.

