
                                                                                        
 

Dagordning Medlemsmöte  

Online via Zoom 

2022-11-15 

 

1. Mötets öppnande 
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte  
 

2. Fastställande av röstlängd  
Medlemmar: 14 st 

 

3. Val av mötesordförande 
Maria Drangel valdes till mötesordförande av medlemsmötet 
 

4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare Styrelsen anmälde  
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare 
 

5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande 

skall justera protokollet   
Johanna Sunjevaric Alm och Siw Ivarsson valdes att justera protokollet tillsammans med 

mötesordförande Maria Drangel 

 

6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i 

rasklubbsstadgar  
Fanns inga 

 

7. Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst Medlemsmötet  
Medlemsmötet fastställde att mötet varit stadgeenligt utlyst 
 

8. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor 
 

9. Föregående protokoll från föregående medlemsmöte  
Protokollet från föregående medlemsmöte gicks igenom och lades till handlingarna 
 

10. Ekonomisk rapport Plusgirot 
Klubben har 153734:- på Plusgirot.  

Vi har haft intäkter på 61600:- och utgifter på 85686:-  

Se bifogad rapport 
 

 

 



11. Rapporter  
Information från utskotten: 

 

- PR info  

Maria Drangel sköter uppdateringar kontinuerligt 

- Tidningen kommer komma ut i dubbelnummer och manusstopp är 20 november 

Glöm inte att klubbens tidning behöver material för att tryckas. Skriv några rader om dig 

och din hund, en tävling eller bara om en händelse 

- Trofèn Den är precis uppdaterad. Har inkommit väldigt lite resultat under året och vet 

inte om det beror på att ekipage har tävlat mindre eller om det är ett större 

generationsskifte. 

Kom gärna in med era resultat till trofé ansvarig så kommer era resultat att synas på 

klubbens hemsida. 

 

- Prov/Tävling 

# Stort Grattis till Lagsilver på IDC IGP VM Italien 

Stort Grattis till fina placeringar och ett Lag Silver =) Organisationen och arrangemanget 

var av toppklass (AIAD) Emelie Löwstedt m Diragos Come Clarity 4:e plats  

Camilla Rönnqvist m Diragos Amaranth 6:e plats  

Camilla Dahlgren m Terrorzone Zuper 20:e plats  

Camilla Johansson m Dobforsport Carma 

# Bruks SM Leksand Stort Grattis säger vi till Madelene Dahlgren med Dobvoyage 

Karma Svensk Mästare och Vinnare av IGP. Första Dobermann på 1 placering någonsin i 

Bruks SM’s historia 

# Vi har haft flertalet IGP/BSL/BH prov under året 

 

- Utställning / Exteriör 

# Vi har haft en Officiell Rasspecial Stockholms LO 11 Juni i Täby 

# De som är auktoriserade exteriördomare kommer erbjudas att gå en exteriörkonferens  

De som är auktoriserade är Marie Wiklund, Lisa Druse, Camilla Rönnqvist. 

Marie Wiklund kontaktar Karin Danielsson angående om hon fortfarande är auktoriserad 

samt intresserad. 

Om det finns intresse att utbilda sig till exteriördomare ta kontakt med HS så hjälper vi 

till 

 

- Avel & Hälsa  

# SKK:s avelskonferens – Kommer en sammanfattning senare då den genomfördes 

under helgen som var.   

# RAS / RUS konferens 26-27 November 

Konferensen kommer lägga mycket tid på uppdateringen av MH samt MT-revideringen 

inför  

2023-01-01 

 

- Mental 

Minna Westerholm är tillsatt som ansvaring för mental 

 

12. Valberedningen 

Förslaget från valberedningen är ännu inte klart. Ge förslag fram tills 15 december 



 

 

 

 

 

12. Övriga frågor 
- Västra LO:T har hand om montern på My Dog och rekryterar fortfarande 

monterpersonal. Om du har möjlighet så kom med din hund till montern och 

representera rasen. Vid intresse hör av dig till HS så skickar vi dig vidare till ansvarig 

 

13. Avslutning  
Ordförande tackade de närvarande för ett bra medlemsmöte och förklarade detsamma för 

avslutat 


