Dagordning Medlemsmöte
Online via Zoom
2020-11-15 kl:18:00
1. Mötets öppnande
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte
2. Fastställande av röstlängd
Medlemmar: 21st
3. Val av mötesordförande
Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av medlemsmötet.
4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet
Maria Drangel och Madeleine Karlsson valdes att justera protokollet tillsammans med
mötesordförande Camilla Rönnqvist
6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i
rasklubbsstadgar
Fanns inga
7. Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst Medlemsmötet
Medlemsmötet fastställde att mötet varit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor gällande gratis medlemskap för
nya valpköpare första året
9. Föregående protokoll från föregående medlemsmöte
Protokoll från föregående medlemsmöte lades till handlingarna
10. Ekonomisk rapport
# 2020 har haft mindre intäkter, men också mindre utgifter pga COVID-19
# SDK har en god och stabil kassa om 177000 kr

# Större planerad utgift innan året är slut är sista numret av tidningen

11. Rapporter
a) Information IDC
IDC kongressen inställd 2020
IDC VM 2021 - Ingen bekräftad plats för eventet finns i dagsläget. Kvalresultat från 2019
kommer att gälla för 2021 i tillägg för kvalresultat gjorda under 2020
b) ZTP
Kongressen 2019 beslutades regelrevideringen att flyttas fram till nästa kongress
(2020 som nu är flyttad till 2021)
INGA ÄNDRINGAR i ZTP regler kommer således att ske före 2022.01.01
c) SBK kongressen
Kongressen virtuellt genomförd 24 oktober, SDK representerades av Madlen Steen
PR & INFO
Julnumret av tidningen kommer att vara i färg, annonser till reducerat pris,
championannonser är gratis, manusstopp 20 november
Vi vill ha medlemmarnas hjälp att göra en bättre tidning med artiklar, notiser och annonser
Prov & Tävling
Ansökan om prov till första halvåret 2021 skall ansökas om senast 15 november och görs av
varje enskilt LO
Stockholms LO har SPr och GPr 9/5-21, passa på att testa de nya grenarna inom IGP
Även övriga BH/IGP prov är ansökta om under våren i Stockholm och Västras LO
Avel & Hälsa
Första året med HD index har gått. Dobermann har ett genomsnitt som ligger på 103 vid
ingången till 2020.
Embark gentest finns tillgängliga vid SDK
Utställning & Exteriör
Ansökan om flytt av Södra LO Skånespecialen från 2020 till 2021 avslogs av SKK. SDK har
överklagat beslutet och inväntar besked från SKK
Inofficiell Vinterspecial planeras till 14 mars 2021
12. Statuter för dobermanntrofén
Medlemsmötet beslutar att anta nya statuter enligt bilaga
Uppdatering av statuter för dobermanntrofén gäller from 2021-01-01 till2023-12-31
13. Övriga frågor
En förfrågan har inkommit om SDK ska stå för örsta årets medlemskap för nyblivna
valpköpare

Styrelsen vill få in ett förslag till SDK så att en budget kan beräknas för detta samt att ev
lägga detta som ett förslag för kommande årsmöte eller medlemsmöte
14. Avslutning
Ordförande tackade de närvarande för ett bra medlemsmöte och förklarade detsamma för
avslutat

