
Protokoll från Svenska Dobermannklubbens Medlemsmöte  

 2013-07-26 på Tånga Hed. 

 
 
§ 1.1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 
Antal deltagande medlemmar är 29 st.  
+ 1 medlem som ansluter vid § 1.7, varvid 30 st är deltagande. 

 
§ 1.2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns av mötet. 
  
§ 1.3 Val av protokolljusterare 

Mötet väljer Sofia Norlin samt Madeleine Karlsson till protokolljusterare. 
 

 
§ 1.4 Föregående medlemsmötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte läses upp av ordförande och mötet beslutar lägga 
detta till handlingarna. 
 

 
§ 1.5 Ekonomisk rapport   
 Presenterad rapport 130101-130710 
 Plusgirot         119’856 kr 

Resultat   33’234 kr  
Ingående i dessa summor är anmälningsavgifter till Rikslägret på 40’500 kr, (här 
tillkommer på denna post utgifter för Rikslägret)  
Resultatrapport samt Balansrapport per 30 juni 2013 bifogas som bilaga. 

 

  
§ 1.6 Rapporter 

Prioritetsordning MT/MH. 
Uppdaterad prioriteringsordning för MH och MT inom SDK lästes upp.  
Prioriteringsordning bifogas som bilaga. 

 

 
§ 1.7 Kvalregler IDC IPO VM 

Förslag för att ha RM som direktkvalificerande tävling till IPO VM framförs, detta 
som ett led till att höja antalet RM-deltagare och så även statusen på RM. 
Mötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att presentera nytt förslag utifrån framfört 
förslag för kvalregler till IDC IPO VM till kommande medlemsmöte. 
Mötet beslutar att dessa förslag ska vara klara för publicering på 
www.dobermannklubben.se  
senast 2013-09-30. 
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§ 1.8 Statuter för utställning inom SDK, vinnartitlar, 
         vandringspriser, deltagande m.m. 
 

Vinnartitlar:  
Ordförande läser upp förslag som inkommit från utställningsutskottet; 
  

Vinnartitlar SDK huvudutställning 

 

Vinnartitlar att delas ut under Svensk Vinnarutställning för dobermann 

skall vara följande: 

Svensk Dobermannvinnare Junior hane/tik med minst EXC 

Svensk Dobermannvinnare Unghund hane/tik med minst EXC 

Svensk Dobermannvinnare hane/tik med minst CK 

Svensk Dobermannvinnare Veteran hane/tik med minst EXC 

Svensk Dobermannvinnare Uppfödargrupp med HP 

Svensk Dobermannvinnare Avelsgrupp hane/tik med  HP 

Eva Ohlin från utskottet framför att utskottet ej är enhälliga i det förslag som läses upp 
och att diskussioner fortfarande pågår inom utskottet. 

Mötet beslutar med denna information att utskottet ska presentera förslag till regler för 
vinnartitlar till kommande medlemsmöte för beslut.  
Mötet beslutar att dessa förslag ska vara klara för publicering på 
www.dobermannklubben.se  
senast 2013-09-30. 

 
Vandringspriser:  
Förslag som framförs i denna fråga är att; 
1) Katalogisera alla Vandringspriserna. 
2) Skapa en Historiska Vinnare / Vinnare genom tiderna på hemsidan. 
3) Skapa ett kvittenssystem för priserna, för att veta var priserna är. 

 
Mötet beslutar att berörda utskott ska ta fram förslag till regler för hantering av 
vandringspriser till kommande medlemsmöte för beslut.  
Mötet beslutar att dessa förslag ska vara klara för publicering på 
www.dobermannklubben.se  
senast 2013-09-30. 
 
Deltagande:  
Det råder viss oklarhet om vad som gäller för att få delta på de tävlingar som klubben 
anordnar.  
Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att klara ut dessa frågetecken och sätta de på 
pränt. 
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§ 1.9 Övriga frågor 

a) Diskussion ny logga: 
Då mötet inte har ngt att framföra i denna fråga väcks förslag från medlem att beslut fattas 
att använda befintlig logga. Då loggan endast är på dagordning för diskussion kan inga 
beslut i fråga fattas. 

 
b) Facebook 

Det väcktes frågor och önskemål ang. klubbens Facebook-sida som är publicerad under 
namnet Svenska Dobermannklubben på Facebook.  
Denna Facebook-sida administreras av SDK. 
•  Önskemål om att bättre synliggöra sidan framförs! 
• Vem ska ha tillgång till den, ska det bara vara för medlemmarna i SDK? 
• Ska alla ha möjlighet att göra inlägg och kommentarer oavsett medlemskap i SDK? 

 
Mötet föreslår att styrelsen skapar riktlinjer och regler i frågan Facebook-sidan och vidare 
presentera dessa på www.dobermannklubben.se och i tidningen. 

 
 
§ 1.10 Avslutning. 
 

Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar härmed mötet avslutat. 
 

 
 
 
 

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  Justerare 
 
 
________________ _________________ __________________ __________________ 
Malin Johansson  Anders Dahlgren Sofia Norlin  Madeleine Karlsson 

 


