
 

 

Protokoll styrelsemöte  
2015-10-04 

TC 19-21 

Närvaro: 

 Camilla Rönnqvist, Malin Johansson, Ingela Jacobsson,  

Torbjörn Eriksson,  

Anmält förhinder: Annelie Brodd, Camilla Dahlgren 

Ej närvarande: Anette Laird 

 

§5.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§5.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 

 

§5.3 Val av justerare 
Ingela Jacobsson väljs att justera protokollet. 

 

§5.4 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möte GK och lades till handlingarna. 

 

§5.5 Ekonomisk rapport 
 
PG:   143 580 kr per 2015-10-04 
 

Antal medlemmar 320 st  
 

§5.6 Skrivelser och mail IN/UT 
IN  
SBK/Ansökning utställningar 2018  

SBK/Medlemsinfo 
 
UT 
Ansökan prov 2016 SBK 

Anmälan rasmonter Sthlm Mässan 2015 

 

§5.7 Rapporter 

5.7.1 Rapport från PR&Info: Tidningen har nått medlemmarna, dock med en del felaktiga uppgifter. Malin 

Johansson bör få tidningen för korrektur som ansvarig utgivare. Trofen uppdateras löpande. Gällande 

utländska resultat samt uppdatering av statuter diskuterades under mötet. Maria Drangel vidarebefordrar 

informationen till trofeansvarig att utländska resultat får räknas i trofen samt att inga ändringar görs under 

innevarande år. Ev justeringar i trofestatuterna som diskuterades på medlemsmötet i Tånga Hed gäller from 

2016. 

5.7.2 Rapport från DCM: Uppdatering av screening rekommendationerna gällande privata Holtervästar pågår 

efter mötet med SKK, dessa skall publiceras på hemsidan. 

5.7.3 Prov & Tävling: SDK har via lokalområdena genomfört 2 IPOprov efter sommaren med gott deltagande 

på båda tävlingarna. 

 

Inga andra rapporter har inkommit. 

 

§5.8  Nya frågor 
5.8.1 Årsmöte 
HS beslutar att enligt turordning förlägga årsmötet i Stockholms lokalområde den 12 mars.  

5.8.2 Beslut gällande förändring av nuvarande championatsregler skall vara lika för alla bruksraser. 
HS beslutar att inte ha en åsikt i frågan om andra rasers championatsregler, utan anser att detta är varje 

rasklubbs ansvar och expertisområde. 

 



 

 

5.8.3 Avelsrekommendationer framtagna av SDK i samråd med SKK 
HS beslutar att ge Melissa Carlsson i uppgift att kontakta Sofia Malm/SKK för att säkra att samsyn finns mellan 

SKKs olika funktioner. Rekommendationerna säger att så gamla avelsdjur som möjligt skall användas. SKK 

avslår i dagsläget dispensansökningar för tikar över 7 år utan motivering. 

§5.9 AU beslut- fanns inga 

§ 5.10 Övriga frågor 
5.10.1 Rikslägret Tånga Hed är bokat v 27 6-10/7 2016 

 
5.10.2 Sv Dobermannvinnare arrangeras 2016 av Mellansvenska LO.  

2017 är Västra LO, vilka har tackat nej. HS går ut med förfrågan. 

2018 Stockholms LO  

2019 Södra LO 

 

5.10.3 RAS skall uppdateras enligt ny mall från SKK. HS begär in den uppdaterade versionen och lägger i ny 

mall och ser om ytterligare behov av uppdatering finns, 

 

5.10.4 Ansökan utställningar 2018, uppdraget ges till Lisa Druse, sista ansökningsdatum är 30 oktober. 

 

5.10.5 Aktivitets förslag 
HS lägger ut uppmaning om att medlemmarna kommer med önskemål om enklare aktiviteter på FB som kan få 

in nya medlemmar samt få medlemmarna att lära känna andra dobermann ägare, 

 
 

§5.11 Avslutning 
Malin Johansson tackade alla och avslutade mötet. 

Nästa möten bokas till söndagen den 9 november 18:30 

 

 

Malin Johansson Camilla Rönnqvist Ingela Jacobsson 

 


