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Protokoll  4/15 
 
Vid styrelsemöte 2015-07-19 
 
Plats: Klubbstugan, Löttingelund 
 
Närvarande Ordförande  Thord Byström 
 Vice Ordförande Angelique Lannervall 
 Kassör  Satu Kettunen 
 Suppleant  Lisa Druse 
  

Ej närvarande  
anmält förhinder  Maria Nissilä Andersso 

Olof Haggren  
Rebecca Sneitz 

    
 
§ 1.1 Mötets öppnande 

 Thord öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 1.2 Dagordning 

Beslöts att Lisa skriver mötesprotokollet, samt går in som ordinarie ledamot vid 
mötet. 
 

§ 1.3 Val av protokolljusterare  

 Valdes Satu att justera protokollet 

§ 1.4 Föregående protokoll 

Mötet gick igenom protokoll 3-15 och beslöt lägga detta till handlingarna 
Mellan mötesdatumen har kontakten mellan kommittéer och styrelse skötts 
kontinuerligt. Allt arbete i kommittéer har fortskridit enligt plan. 

 

§ 1.5 Ekonomisk rapport 

 Kassören redovisade aktuell status.  

Totalt plusgiro 22.703.00 och webkonto 42.755.48 Kassa ca 4.421.00 
Skulder 3.044:- 
Vårens stora aktiviteter, läger, utställning och ZTP visar alla ett bra överskott 
som ger LO´t möjlighet att investera i material till området. 
Beslöt styrelsen enhälligt att investera i ett A hinder och ett hopphinder, 6 skul, 
teknikärm och apporter. Kostnaden beräknas till ca 20.000 kronor 
 



 
 

§ 1.6 Skrivelser in/ut 

a) HS ang. arrangör av exteriörbeskrivning 

b) Täby Kommun ang. testbana. 

 

§ 1.7 Rapport kommittéer 

Läger. Den 31 maj-4 juni arrangerade LO´t IPO-läger med gott deltagarantal. 
Instruktör var Jacob Halttunen. Ansvariga från styrelsen var Satu och Olof som 
gjort ett gediget arbete inför läger och ZTP. Deltagande lägermedlemmar bidrog 
med lagad mat för att hålla kostnaderna nere.  
Alla deltagare var mycket nöjda med veckan.  
Fredagen den 5 juni var vikt för träning inför söndagens ZTP-test.  

 
Utställning. Under lördagen den 6 juni arrangerades Nordisk 
Dobermannvinnare med 51 anmälda dobermann. 5 exteriörbeskrivningar med  
Lisa och Thord som beskrivare genomfördes under helgen. 
Utställningen vanns av kullsyskonen, Bir Jádore Gucci van Nobel Line och  
Bim Jesse James v Nobel Line. 

 
ZTP. På söndagen den 7 juni arrangerade LO´t ZTP. 15 hundar var anmälda 
med några återbud deltog 11 hundar och 9 med godkänt resultat. Domare Armin 
Hoppe, Tyskland testledare Thord Byström, figurant Jacob Halttunen. Vi fick 
mycket fina lovord för både utställning och ZTP av vår domare för fint 
genomförda arrangemang, Tack till alla persongruppen som ställde upp under 
hela testdagen. Vid tidpunkt för protokollet har även godkänt HD-resultat 
redovisats för  Blazing Expressions Covergirl och Bukefalos. 
 

Resultat ZTP 
 

Adobex Galaxy   V1A Dagens Bästa ZTP 
Molecularis Butterfly Effect    V1A                                                                                                   
Dobvoyage Gretchen  V1A 
Jesse James v Nobel Line  V1A 
J´adore Gucci V Nobel Line V1A 
Mea v d Burgstätte  G1A 
Alexa European K9 Training base  SG1A 
Blazing Expressions Cover Girl V1B  
Blazing Expressions Bukefalos V1B  
Elegant Line Uma Thurman 3 månader åter 
Guntur v Dockermann  3 månader åter 

 

 
Kök. Personalen i köket gjorde att suveränt arbete under veckan och helgen och 
höll alla mätta och belåtna. Christel, Marek med fru Maria, Maria Nisselä, 
Angelique, Huruy och Folke höll i serveringen.  
 



Området sköts som alltid av Thord som haft bråda dagar med underhåll, 
byggnationer (bl.a. skyddsärmshållare) och regelbunden gräsklippning.  

 

§ 1.9 Övriga frågor 

Planeras för ett kortläger under aug eller sept. Beroende på när vi kan instruktör. 
Träning på onsdagar och söndagar fortsätter. 

 
Beslöt styrelsen att flytta på medlemsmötet till den 6 sept. 16.00 och att 
arrangera en aktivitetsdag under samma dag. 
 

§ 1.10 Nästa möte 

Beslöts kalla till styrelsemöte den 16 augusti efter träning ca 15.00, klubbstugan  

 

§ 1.11  Avslutning 

 Thord tackade för visat intresse avslutade mötet  

Styrelsen vill rikta ett varmt tack och en stor eloge till alla våra medlemmar som 
med stora ideella insatser i högsta grad bidragit till att alla våra aktiviteter 
kunnat genomföras på bästa sätt. 

 

 

Vid pennan  Justeras   Justeras 

 

 

 

Lisa Druse  Thord Byström   Satu Kettunen 

Protokollförare Ordförande vid mötet  Justerare 

 

 


