
Protokoll styrelsemöte 2012-01-20 

 
Närvarande: 
Malin Johansson  Elaine Holappa  Camilla Dahlgren  från § 8..5 till §8.7.2 
Torbjörn Eriksson  Maria Drangel 

Camilla Rönnqvist 
Anmält förhinder: 
Ingela Jacobsson 
Madelene Dahlgren 

 
§8.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna. 
 
§8.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§8.3 Val av justerare 
Maria Drangel valdes att justera protokollet 
 
§8.4 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§8.5 Ekonomisk rapport 
PG:79540,7 SEK 
Antal medlemmar: 359 st 
2012 års utgång 371 st. Det var 374 vid årets ingång,minskning 3 st ca 1% 
 
§8.6 Skrivelser  
IN 
Västra LO 
SBK-Göran Wessman 
Inbjudan till exteriör beskrivarkonferens 15-16 mars 
Inbjudan utbildning MH/MT funktionärer 
 
UT 
Kallelse möte exteriörbeskrivare 23/1 för genomgång av protokoll 
Ansökan IPO domar utbildning inkluderat rekommendation från SDK för Torbjörn Eriksson, Camilla 
Dahlgren, Tommy Andersson. 
Info till medlemmar 7/1 
 
§8.7 Rapporter 
8.7.1 SBK konferensen ”SBK rasernas framtid” 
Camilla Rönnqvist och Torbjörn Eriksson redogjorde från konferensen och aktiviteter kopplat mot 
rasklubbarna. SDK bör ta ställning till om initiativ från denna konferens skall in i målbeskrivning 2013. 
Rapport publiceras på hemsidan. 
 
8.7.2 Riksläger/ZTP 2013-Camilla Dahlgren 
kommer att hållas på Tånga Hed vecka 30 ons-sön 2013. ZTP kommer att arrangeras, Rudi Killmaier 
är bokad. Instruktörer tillfrågas. Nytt i år kommer att vara att ZTP deltagare har en egen grupp skild 
från IPO, då detta tog mycket tid i anspråk 2012. Camilla Dahlgren kommer att vara provledare för 
ZTP. 
 
8.7.3 Lokalområdenas arbetsgrupp  
Malin Johansson har kallat till möte den 24/1 kl 20,00 för att fastställa ev aktiviteter framåt. 
 
 



8.7.4 Rapporter från utskotten 
Avel & Hälsa- ny medlem i utskottet, Melissa Carlsson. Ansökan är inte inskickad till SKK’s 
forskningsfond. HS förtydligar att uppdraget gällande ansökan till SKKs forskningsfond gällande 
ekonomiskt bidrag för undersökning och obducering för att fastställa DCM skall genomföras. Möte 
bokas med utskottet. 
Utställning/Exteriör- SDK har utbildat en utställningsansvarig, Elaine Holappa. Förslag på 
medlemmar till utskottet finns framme och förfrågningar skall göras. 
PR&Info Trofen är avslutad, statistik för 2012 är under framtagande. Nästa nr av tidningen har 
manusstopp 20 mars. Den centrala avgiften är höjd from 1/1 2013 med 10 kr. 
Tävling & Prov 
IPO VM laget är fastställt utifrån kvalificeringsreglerna. 
 
§8.8 Nya frågor 
8.8.1 Annons hundsport 
HS beslutar att annonsera i Hundsport 10 nr, from nr 1, till en kostnad av 4000SEK. 
 
8.8.2 IDC IPO VM 2013 
HS beslutar att anmäla 1 lag till IDC IPO VM 2013, baserat på turordning i kvalificeringsstatuter.  
 
8.8.3 Ansökan vidareutbildning exteriördomare 
HS beslutar att tillstyrka vidareutbildning på dobermann för exteriördomarna Morten Nilsen och Liz-
Beth C Liljeqvist. 

8.9 AU beslut 

AU beslutade att bidra till Södra LO med 2000:- i samband med deras föresläsning med Jan 
Gyllensten. Södra LO skall inkomma med underlag för utbetalning till kassör. 



§ 8.10 Övriga frågor  
8.10.1 RM 2013 
Spår & IPO är sökt 7-8 juni. Utställningen kommer att dömas av Detlef Köhler, Tyskland. 
 
8.10.2 Organisationskonferensen 2013 
1-3 februari, SDK representeras av Madelene Dahlgren & Malin Johansson på rasklubbskvällen. 
Camilla Rönnqvist och Malin Johansson representerar på konferensen. Malin Johansson 
representerar även FS Valberedning. 
 
8.10.3 Protokoll medlemsmöte och avelskonferens 
Påminnelse skickas till justerare gällande protokoll från ovan nämnda möten. 
 
8.10.4 Publicering RAS, rekommendationer från konferensen etc på hemsidan 
HS vill ytterligare skriva om Mentalitetsdelen i RAS, för att målsättningen skall bli tydligare innan 
denna skickas till SKK. Avelsrekommendationer skall publiceras på hemsidan, hanhundslista skall 
publiceras, denna är under framtagande. 
 
8.10.5 Arbetsuppgifter inom HS (se aktivitetslista) 
Införskaffande av priser till trofén ansvarar Elaine Holappa och Camilla Dahlgren för. SDK köper in 
priser och gör diplom till 1-10 totaltrofén, 1-3 i deltrofé, diplom till årets högsta. Maria publicerar på 
hemsidan gällande återlämning av vandringspriser tillhörande trofén. 
 
8.10.6 
Förfrågan från medlem om årsmötet är stadgeenligt utlyst.  
SDK har tillställt varje medlem senast 1 januari eller senast 30 dagar innan årsmötet genom att SDK 
publicerade i medlemstidning nr 4, plats och datum för årsmötet. Återupprepade information har även 
funnits på hemsida samt skickats ut i info-mail till medlemmarna. 
 
§8.11 Avslutning 
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte bokas till den 24/2 kl 19.30 
 
 
Ordförande   Sekreterare  Justerare 
Malin Johansson  Camilla Rönnqvist Maria Drangel 


