
 

 

Protokoll medlemsmöte 2013-11-10 
Plats: Strängnäs BK 

 
§ 2.1 Mötets öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna och började med att gratulera Magnus 
Bergström med sin hund Jean Dark Mexx Pure Life från SDK för hans prestation att 
erhålla 2 SM guld på barmarksdrag SM 2013. 
 
 § 2.2 Fastställande av röstlängd  
Röstlängden fastställdes till 21 st  
 
§2.3 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av person enligt §7 moment 2.  
Ingen person med närvarorätt enlig § 7 moment 2 i stadgarna deltog vid mötet. 
 
§2.4 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes.   
 
§2.5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med ordförande 
skall justera protokollet.  
Som protokolljusterare valdes 
Birgitta Hoflin  
Kristina Wahlqvist 
 
§2.6 Föregående medlemsmötesprotokoll 
Föregående medlemsmötesprotokoll från Tånga Hed/Rikslägret lästes upp. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§2.7 Ekonomisk rapport 
Antal medlemmar 371 st 
Ekonomi 91151.06 SEK postgiro 
 
§2.8 Rapporter 
 
2.8.1 rapport från LO konferensen som föregått medlemsmötet gavs. Konferensen 
har syftat till att ta fram värdeskapande mål för SDK att arbeta mot 2014 samt hur vi 
kan förbättra samarbetet mellan HS-LO’n och utskott. En givande konferens som har 
genererat i ett flertal aktiviteter som skall genomföras för att förbättra medlemsvård 
och generera nya medlemmar. 
 
2.8.2 rapport från utskottet Avel & Hälsa gällande pågående arbete i utskottet. 
Information om utfallet gällande ansökan om ekonomiskt bidrag från SKKs 
forskningsfond gavs, där SDK har beviljats ekonomiskt stöd för att obducera 
avelsdjur. Inget ekonomiskt stöd kommer att erhållas för att screena avelsdjur då 
syftet för att erhålla stöd skall vara forskning.  
Rapport gällande SDKs samarbete med SKK gällande avelsrekommendationer och 
väg framåt finns publicerat på hemsidan. 
 
2.8.3 rapport gällande IDC IPO VM 2015 
Arbetet är under uppstart och i styrgruppen för IDC IPO VM 2015 sitter Malin 
Johansson, Camilla Dahlgren och Camilla Rönnqvist. Ett förslag på upplägg av 
organisation presenterades och vikten av att skapa förutsättningar för ett lyckat VM 
gällande god ekonomi i SDK samt medlemmarnas stöd. 
 
 
 



 

 

§2.9 Ärenden för beslut 
 
a) Kvalregler för IDC IPO VM. Framtaget förslag lästes upp och mötet beslutade att 

införa ändringar att gälla fr.o.m 1/1 2014 gällande direktkvalificering från RM samt 
förtydliganden gällande klubb/plats, medlemskap för lagledare, skiljningsmetod 
vid lika resultat samt tvådomarsystemet, se bifogad bilaga för kvalregler att gälla 
fr.o.m 1/1 2014. 
 

b) Statuter för Svensk Dobermann Vinnare.  
Framtaget förslag lästes upp och mötet beslutar att införa statuter att gälla fr.o.m 
1/1 2014. Medlemskap för ägare till deltagande hund samt anvisningar för 
boende i utlandet gällande priser/inteckningar preciserades tydligare. Se bifogad 
bilaga för statuter för Svensk Dobermann Vinnare utställning att gälla from 1/1 
2014. 

 
c) Förslag på SDK’s representant till UG IPO SDK. 3 förslag har inkommit till SDK 

från medlemmar. 
 
Torbjörn Eriksson 
Camilla Dahlgren 
Camilla Rönnqvist 
 

Mötet beslutar genom röstning att föreslå Camilla Rönnqvist som SDK’s representant 
till UG IPO SBK. Ordförande Malin Johansson kommunicerar beslutet till SBK senast 
den 15/11. 
  
 
§2.10 Beslut om omedelbar justering av punkt 2.9 a-c  
Paragraf 2.9 a-c lästes upp och förklarades omedelbart justerade. 
 
§2.11 Övriga frågor- fanns inga 
 
§2.12 Avslutning 
Malin Johansson tackade för medlemmarnas medverkan och avslutade mötet. 

 
 
Ordförande      sekreterare 
Malin Johansson    Camilla Rönnqvist 
 
 
 
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
Birgitta Hoflin    Kristina Wahlqvist 


