
Svenska Dobermannklubben 

 

Möte Nr.3 

2020-06-25 

Närvarande: Camilla R, Madelene D, Maria D, Madlen S, Jonas O 
Anmält förhinder: Eleonor S, Conny H 

 
 

1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Dagordning 

Tillägg övriga frågor ang BH prov i Västra götaland 

3. Val av justerare   

Madelene Dahlgren valdes att jämte ordförande Camilla Rönnqvist justera protokollet 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

5. Ekonomisk rapport   

Plusgiro    174393,02:- 200622                 Antal medlemmar  256 st 

Fakturor: 

Utbetalning 2 x 5000 kr till figuranter Boot Camp kommer ske inom kort. 

En ekonomisk sammanställning för Bootcamp och IGP prov Sjöhaga kommer inom kort 

6. Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  

# Beslut från disciplinnämnden 

# SBK info nr.4 + 5 

# Oacceptabelt beteende 

# Andra remiss av utställningsregler inför regelrevidering 2022 (inkom 11/6) 

# Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK 

 

UT  

#  

 

7. Utskotten:   

PR / Info 

Tidningen  



# Manusstopp tidningen  

Manusstopp för tidningen ändrad från 20 Juni till 1 juli 

# Trofén 

Nu när vissa tävlingar kommit igång kommer det en uppdatering inom kort. 

Prov / Tävling 

# IGP/BH-prov SDK Sjöhaga 6 Juni 

SDK: första tävling för året gick av stapeln på Sjöhaga, Södertälje 

5 Dobermann ekipage kom till start och slutade med fin fina poäng. 

Stort Grattis till er alla! 

 

Utställning  

# Inget att uppdatera 

 

Exteriör 

# Exteriörbeskrivning Södra LO:t 

Exteriörbeskrivning kommer att anordnas under sommaren. Mer detaljer kommer när planering mm 

är klart. 

Avel /Hälsa 

#  

Inget att rapportera, men värt att notera är att DCM screeningtester stadigt inkommer till 

SKK vilket är positivt 

8. AU beslut 

# Inga AU beslut föreligger 

9. Nya frågor   

# Stora Stockholm 2020 / My DOG 2021 

Vi vet i dagsläget inte om det kommer bli något arrangemang av dessa hundevent.  

Stora Stockholm 2020: Eleonor Sjögren som tidigare år varit ansvarig har inte möjlighet att 

göra det i år. HS tycker det vore bra att vi deltar om möjlighet finns. 

Styrelsen beslutar att Madelene Dahlgren och Camilla Rönnqvist ansvarar. 

My DOG 2021: Förfrågan kommer läggas ut för att se om några kan tänka sig ta ansvar för 

detta. My DOG 2020 var lyckad och förhoppningsvis kan det upprepas. 

10. Övriga frågor 

#  Presentation av HS 

Jonas, Madlen och Eva skriver ihop en presentation + bild om sig själva som ska publiceras 

på hemsidan. Övriga uppdaterar sina det fattas bland annat adress och tel.nr på flera.  

# Utskotten 



Hemsidan ska uppdateras vem som ingår på vilken förtroendepost, några har utgått och 

några tillkommit. 

BH prov Västra Götaland 

Det finns önskemål om att anordna BH prov i Västra Götaland. 

Det genomförs väldigt få BH prov, och det är väldigt svårt att komma med på prov. 

Västra LO är kontaktad för få arrangera ett eget, men det råder osäkerhet kring ekonomi, 

plats mm. HS kommer bistå med hjälp kring detta så att BH prov kan arrangeras.  

11. Nästa möte   

Måndag 3 augusti kl.19.00  

12. Avslutning 

Ordförande Camilla Rönnqvist tackade för ett bra möte och förklarade detsamma för 

avslutat 


