
 

 

Svenska Dobermannklubben 

Dagordning Möte Nr.11 

2019-10-08 

Anmält förhinder: Eleonor Sjögren; Jonas Olsson 
 

§6.1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§6.2 Dagordning   
Godkännes med tillägg under inkommande frågor och nya beslut 

 

§6.3 Val av justerare   

Conny Hallberg 

 

§6.4 Föregående protokoll  

Godkännes och läggs till handlingarna 

 

§6.5 Ekonomisk rapport   

Plusgiro 185 419 SEK                     Antal medlemmar  275 st 

Utgående; Tryck tidning; Porto; webhotell 

§6.6 Skrivelser/mail IN / UT  

IN  
# Avräkningsunderlag 
# Nytt Tävlingssystem 
# Möte med SKK avseende DCM 17/10 
# HD index publicerat SKK avelsdata 
# Förfrågan datum utställning 2021 
# Inbjudan till monter på Djurens Helg 2020 
# Utökning av rasregister för exteriördomare 
# Inbjudan till föreläsning om hjärtsjukdomar hos hund Albano 21 Oktober 
# Rasmontern Stora Stockholm 2019 
# rapport från IDC kongressen 
# förslag gällande boot-camp IGP 
 

UT  

# SKK-Möte DCM 17/10 

# Val av datum utställning 2021 

# Rasmontern Stora Stockholm 2019 

 

§6.7 Utskotten:   

PR / Info 

Tidningen har landat hos de flesta medlemmar. 

# Manusstopp tidningen 20 November 

# Trofén är under uppdatering. 

 

 



 

 

Prov / Tävling 

Rasmästerskapet i IGP blev inställt i Arvika pga. den rådande sjukdomen i Norge. Mästerskapet blev 

flyttat från Mellansvenska LO:t till Östra LO:t med nytt datum:  

12 Oktober IGP/BSL på IP Klockrike samt FH 13 Oktober 

IGP tävling på SDK, Sjöhaga 191005 

Grattis säger vi till samtliga tävlande med fina resultat och kvalpoäng till nästa års IDC VM samt FCI 

kvalet i Sollefteå 

 

Utställning  

SDK:s utställning i Täby 2021 kommer vara 13 Juni   

  

Exteriör 

Med anledning av de kommande exteriördomarkonferenserna i oktober 2019 och april 2020 så är 

det nu många förfrågningar om utökning av rasregistret med brukshundklubbens raser. SDK kommer 

att presentera 4 st hundar under domarkonferensen, stort tack till de hundägare som ställer upp 

med sina hundar, Minna Westerholm; Carina Logge och Tobias Öiangen. 

Avel /Hälsa 

SKKs avelskommitté bjuder in till möte 17/10 inför införande av hälsoprogram för dobermann 

avseende DCM from 2020. Under mötet kommer detaljer diskuteras kring de administrativa 

rutinerna för registrering av hjärtundersökningsresultat. Camilla Rönnqvist och Madelene Dahlgren 

är anmälda och deltager. 

HD Index är nu publicerat på SKK hunddata, arbete med att samla in frågor pågår för att kunna 

sammanställa ett FAQ dokument men även som info på medlemsmötet. 

 

§6.8 AU beslut 

Inga AU beslut 

 

§6.9 Nya frågor   

§6.9.1 Boot- camp IPGIII 

Förslag att bjuda in IGPIII ekipage till ett boot-camp inför FCI/SM kvalet 2020 som skall avhållas på 

större IP med inbjudna figuranter för att locka fler till start på våra större tävlingar, som gynnar 

rasen och blivande valpköpare. Boot-campen skall vara subventionerat för IGPIII ekipage 

(reseersättning/boende utgår ej) HS beslutar att bifalla förslaget. 

 
§6.9.2  Avel & Hälsa 
Konferens budgeten under 2019 har ej utnyttjats, önskemål om att kunna utnyttja del av 2019 
budget under 2020 för att kunna hålla 1-dags föreläsning om fertilitet mm. HS bifaller förslaget som 
sådant, men budget och plan för eventet skall skickas in som underlag för budgetarbetet 2020.  
 

§6.9.3 Utökning av rasregister Carina Andersson Rapp – HS beslutar att bifalla förfrågan 

 

 

 



 

 

 

§6.10. Övriga frågor 

Medlemsmötet 16 November Nykvarns Hundhall, träning och exteriörbeskrivning erbjuds innan 

mötets start.  

Motioner till årsmötet skall inkomma senast 20 oktober. 

§6.11 Nästa möte   

Tisdag 12 November kl 19:00 

 

§6.12 Avslutning    

 Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma. 

 

Ordförande   Justerare 

Camilla Rönnqvist  Conny Hallberg 

  

 

 

 


