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Närvarande: Odförande                    Thord Byström  

 Vice Ordförande                Angelique Lannervall  

 Sekreterare                    Rebecca Sneitz  

 Kassör                        Satu Kettunen                  

 Ledamot                      Lena Johansson                  

 

Adjungerande:   Lisa Druse  

  Lorentz Ogebjer 

Ej närvarande, anmält förhinder:   Bodil Lund  

   Maria Nissilä Andersson   

  Christer Baad     

§ 1.1  Mötets öppnande 

  Thord öppnade mötet och hälsade alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna.  

§1.2  Fastställande av dagordning 

 Dagordning genomgicks och fastställdes.  

§1.3  Val av protokoll justerare 

 Angelique Lannervall utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

§1.4   Föregående protokoll  

 Föregående protokoll lästes upp av Ordförande Thord Byström. Genomgicks och lades till handlingarna. 

§1.5   Ekonomisk Rapport 

Bordlades till nästa möte, då kassören behövde lite mer tid på sig att sätta sig in i uppgiften. Men 

ekonomin är i stort sett inte ändrad sedan årsmötet. Vid nästa möte ska även en budget presenteras 

 



                 Svenska Dobermannklubben Stockholms LO 

                        Protokoll 2/14  

vid styrelsemöte 2014-02-23 12.00 

                                      Plats: Klubbstugan, Löttingelund 

 

 

§1.6   Skrivelser in/ut 

 Inga skrivelser. 

§1.7   Tillsättande av kommittéer och ansvariga 

   Beslöts att fördela kommittéansvar enligt nedan 

Mentalitet MT & MH: Angelique Lannervall ansvarig, & Christer Baad, Lorentz Ogebjer -adjungerad 

Utställning: Lisa Druse- ansvarig, Thord Byström & Angelique Lannervall. 

Lydnad och Bruks: Satu Kettunen- ansvarig &  Rebecca Sneitz  

Uppfödare: Maria Nissilä Andersson (efter förfrågan) & Rebecca Sneitz  

Områdes/stuga, kommunkontakt: Thord Byström 

Hemsida - ansvar mot styrelsen: Rebecca Sneitz & Lena Johansson 

Förfrågan kommer att skickas ut till Bodil Lund, om hon vill sitta i någon kommitté, Maria Nissilä 

Andersson föreslogs till uppfödarkommittén. Tillsättande bordlades till kommande möte.   

Medlemmars maillista Rebecca Sneitz kommer i egenskap av sekreterare att hålla i denna nyhet för 

medlemmar, för att lättare nå ut till alla vid händelser på klubben, t ex träning, spårning mm samt vara 

ansvarig för facebooksidan. 

 Att notera till protokoll: Lena Johansson reseverar sig mot tillsättningar av kommittéer 

 

§1.8   Revidering Verksamhetsplan våren 2014 

 Förslag för perioden 23 feb-31 juni  

a) Exterörbeskrivningsdag 5 april, sekreterare skickar ansökan till HS, samt tar kontakt med Yvonne Brink (SBK) 

om andra raser än dobermann kan delta.  

b) Medlemsmöte 10 Maj. Annons i Dobermanntidningen klar.  

c) Städdag: Kommer att utlysas i vår, och hållas vid lämpligt väder. 

d) Öppet hus: Föreslogs att de skall hållas tisdagar som tidigare 
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e) Spårträning:  

Förslag att ta in Jeanette Hedman för en spårdag för att sporra oss och våra medlemmar ute i spårskogen/fälten.  

f) Övriga kurser och utbildningar:  Prova på dag IPO, Satus man är figurant och hjälper gärna till.  

g) LO'ts medverkan på RM helgen den 6-8 Juni. Den 7:e är det utställning. Det finns en önskan att så många som 

möjlig hjälper till under RM helgen.  

h) Möjlighet att anordna MH/MT under våren undersöks av ansvarig kommitté 

i) Handlerträning i samband med anatomiföredrag. För att ge en bild om vad det är domaren tittar på och hur vi 

visar vår hund till bästa fördel. Thord Byström kommer att hålla i detta.  

j) Inofficiell utställning kommer att utlysas till mars 2015. 

k) Samarbete med andra bruksraser. Förslag att hyra ut området till olika klubbar för att öka intäkter samt att se 

till att vårt område utnyttjas och visa PR.  

 

§1.9  Övriga frågor 

Äganderätt gällande saker på klubben, Beslöts att styrelsen upprättar dokument för att säkerställa äganderätt 

till, på klubben, förvarade inventarier. 

§1.10  Nästa möte   

     
 Beslöts att nästa möte kommer att hållas den 16 mars kl 12.00 i klubbstugan.  

§1.11  Avsutning 

Thord Byström tackade alla och avslutade mötet.  
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Vid pennan  

 

 

 

Rebecca Sneitz   Thord Byström 

Sekreterare   Ordförande för mötet 

 

 

Angelique Lannervall 

Justerare 


