
 
 

                      Protokoll fört vid styrelsemöte 
Svenska Dobermannklubben 
 2012-05-06 

 
 
Närvaro: 
Malin Johansson  Maria Drangel  
Ingela Johansson Madelene Dahlgren   
Camilla Rönnqvist Torbjörn Eriksson 
Anmält förhinder: Camilla Dahlgren, Elaine Holappa 
 
§3.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna 
 
§3.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§3.3 Val av justerare 
Torbjörn Eriksson 
 
§3.4 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§3.5 Ekonomisk rapport 
376 medlemmar.  
PG: 151182 SEK 
 
§3.6 Skrivelser  
 
IN 
Nilla Bengtsson 
SBK-kongresshandlingar 
SBK- ansökan utst. domare dobermann 
 
UT 
SBK- ansökan utst domare dobermann 
LO’n- info gällande arbetsgrupp 
Nilla Bengtsson 
 
§3.7 Rapporter 
3.7.1 ZTP 
 9 hundar anmälda, allt enligt plan. 
 
3.7.2 Rikslägret 
Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! 
 
 
 
 



3.7.3 Avel & Hälsa 
Bidrag från SBK har beviljats SDK för att arrangera en 2 dagars konferens inom området Avel & Hälsa 
där SBK samt flertalet föreläsare b.la Jens Häggström kommer att ingå. Målet med konferensen skall 
vara att fastställa ett uppdaterat RAS dokument. 
Ansökan till SKK’s forskningsfond gällande DCM skall färdigställas till SKK inom kort för beslut i juni. 
 
3.7.4 Ideal profil MH 
Torbjörn redovisade en utvärdering av dobermannrasens resultat på MH kontra vår Idealprofil för 
rasen. Målet är att Idealprofilen skall uppdateras i samband med att nya RAS fastställs. 
Arbetsgruppen skall utökas med fler medlemmar, förfrågan till LO’n. 
 
 
§3.8 Nya Frågor 
3.8.1 Kongressen/motioner 
HS gick igenom samtliga motioner och HS beslutar att Malin Johansson företräder SDK med öppet 
mandat på Kongressen. 
 
3.8.2 Målstyrning SDK 
Dokumentet gicks igenom av HS. HS beslutar att målstyrningsdokumentet skall skickas till LO’n får 
remiss med remiss svar senast den 25/6 2012.  
 
3.8.3 Utskott 
Intresset för arbete i utskottet har varit svalt, dock har viktiga poster fyllts. Stort behov finns inom 
utskottet för Mentalitet , Avel & Hälsa samt prov & Tävling.  
HS harbeslutat att tillsätta sammankallande i samtliga utskott enligt nedan. 
 
Utskott Prov & Tävling  Sammankallande: Tommy Andersson 
     Christian Håkansson 
Utskott Avel & Hälsa  Sammankallande: Madelene Dahlgren
     Barbro Kamleitner 
Utskott Mentalitet  Sammankallande: Lorentz Ogebjer 
 
Utskott PR & Info  Webmaster/ 

Sammankallande: Maria Drangel 
 Redaktör  Madeleine Karlsson 

   Register  Emelie Sjöqvist 
 
Utskott Utställning  Sammankallande: Elaine Holappa 
 
Utskott Drag   Sammankallande: Katja Lager 
 
     
3.8.4 Tidningen 
Utbildning i dataprogram för att hantera vår medlemstidning av redaktören, stöds av HS. Dock måste 
ett underlag för kostnad lämnas in till HS av redaktören innan beslut kan tas. 
 
3.8.5 Idrott Online/Riksidrottsförbundet gällande administrering av våra draghundsekipage, licenser 
etc. 
HS beslutar att Katja Lager är ansvarig av administration gentemot Idrott Online och 
Riksidrottsförbundet gällande draghunds aktiva inom SDK. 
 



3.8.6 
Vidareutbildning exteriördomare 
HS beslutar att bifalla ansökan om vidareutbildning på rasen dobermann av exteriördomaren Johnny 
Andersson. 
 
3.8.7 Mailbeslut gällande deltagande lag på IDC IPO VM har tagits 2012-04-25. Se bilaga 1 & 2 
Torbjörn Eriksson reserverar sig mot beslutet. 
 
3.9 VU Beslut 
INGA 
 
3.10 Övriga frågor 
3.10.1 Kennel annonser på hemsidan 
Mail går ut till de kennlar som inte har aktuella uppgifter på hemsidan att inkomma med 
nya/aktuella uppgifter. Kennlar med annons som inte är medlemmar skall tas bort från hemsidan. 
 
3.10.2 Möten 
Möten var 6:te vecka. Dessa bokas och publiceras på hemsidan. 
Nästa möte 17juni 19.00 
 
§3.110 Avslutning 
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Sekreterare   ordförande  justerare 
Camilla Rönnqvist  Malin Johansson Torbjörn Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BILAGA 1 
 
Minnesanteckningar förda vid extra styrelsemöte via telefonmöte2012-04-04 
 
Närvarande: Malin Johansson, Ingela Jacobsson, Maria Drangel, Madelene Dahlgren, 
Elaine Holappa och Camilla Rönnqvist deltog inledningsvis och lämnade sedan mötet 
Anmält förhinder: Torbjörn Eriksson och Camilla Dahlgren 
 
Detta extra styrelsemöte hölls med anledning av diskussioner kring kvalregler och 
deltagande vid kommande IDC IPO VM 2012.  
Frågeställningar:  
 
Gäller ”gamla kvalregler” från 2007-01-01 eller ”nya kvalregler” från 2012-01-01 
Tolkningsfrågan kring vad som menas med klubb/OG, klubb/arrangör 
 
Camilla Rönnqvist var med i diskussionen inledningsvis, och lämnade sin åsikt i det hela.  
Camilla R lämnade därefter mötet.Diskussion fördes  om vilka kvalregler som gäller, olika 
åsikter framfördes men mötet var sedan överens om att vi  går efter ”gamla kvalregler” från 
2007-01-01 inför IDC IPO VM 2012.  
Detta är även protokollfört i medlemsmötesprotokoll 2011-11-27 §2.7 där det står att de ”nya 
kvalreglerna kommer att gälla för IPO VM 2013.Detta medför att anmälningstiden nu går ut 
den 7 april, 1 månad före anmälan till IDC som är den 7 maj. De eventuella resultat som kan 
tänkas inkomma ska även räknas med i kvallistan.Mötet var överens att den kvallista Tommy 
Andersson och IPO kommittén tagit fram gäller under förutsättning att inga resultat 
inkommer innan den 7 april.Den eventuella oenighet om vad som gäller ang klubb/og 
alternativt klubb/arrangör diskuterades och med olika klubbar avses olika arrangörer dvs 
lokalklubb eller rasklubb vid arrangerande av ex RM. Mötet enades om att den frågeställning 
som uppstått kring att RM gick på Södertälje BK kan räknas även om man tävlat på 
Södertälje BK tidigare då Rasklubben står som arrangör 
 
Vid tangenterna 
Maria Drangel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BILAGA 2 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: malin.johansson@ica.se 
Datum: 25 april 2012 21:17:32 CEST 
Till: styrelsen@dobermannklubben.se 
Ämne: Beslut IPO VM 

Hejsan !!  
 
Efter påbackning av Torbjörn skickar jag ut ett förtydligande på IPO VM.  
 
De som deltog i beslutet gällande vilka som skulle åka var:  
 
Malin Johansson  - Ja  
Madeleine Dahlgren - Ja  
Maria Drangel - Ja  
Ingela Jacobsson - Ja  
Camilla Dahlgren - avstod.  
Elaine - supp  
Torbjörn och Camilla fick ej deltaga i beslutet.  
 
Beslutet togs utifrån de anteckningar Maria Drangel gjorde på telefonmötet, vilket blev då den lista 
som Tommy skickade in till oss till slut.  
 
Allt detta kommer vi att protokoll föra på nästa styrelsemöte den 6 maj.  
 
MVH!! 
//Malin J 
 
 
_______________________________________ 
ICA Butiksutveckling 
Malin Johansson 
Sortimentskonsult 
Phone: +46 21 19 3136 
Mobile: +46 70 570 30 79 
Mail: malin.johansson@ica.se 
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