
SVENSKA DOBERMAN NKLUBBEN
STOCKHOLMS LO

§ 1 Mötets öPPnande
il4aja Thomberg oppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd 
I

äOstlingden justerades till 10 st «istberättigade medlemmar. Lena Johanss{n ochAngelique

Lannervall anslöt efter § 2, så röstliingden blev diirefter 12 st. 
j

§ 3 Val av mötesordfiirande
Maja Thornberg valdes till mötesordforande. 

I

§ 4 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare . ]

Mötet valde Ulf Berglund och Yvonne Schollin att jämte mötesordforande justera

mötesprotokollet. 
,

§ 5 Val av mötessekreterare 
I

Lisa Celle valdes till mötessekreterare. 
I

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 
I

Det faststiilldes att riot"t äit tårrekt utlyst enligt stadgama. 
i

I

§ 7 Fastställande av dagordningen
Den publicerade dagordningen fastställdes 

I

§ 8 Ekonomisk raPPortering 
I

Katja Lager Berglund redogjorde för ekonomin, se bilaga 1' 
I

I

§ 9 Styrelsens berättelse från september och planerade aktiviterfiir festen 
av året

Lisa Celie gick igenom klubbens genomf<irda aktiviteter sedan september fram till dags

datum: I

o Stockholms LO genomftirde ett uppftidar-MH och ett uppfodar-ltfiT den 19 och 20

oktober for Kennel Molecularis. 
I

o Den 2 november genomförde Stockholms LO ytterligare ett vanl[gt MH.

I

o Den 27 oktoberhöll hundinstruktören Jan Gyllensten ett heldags§eminarium på

Södertälje BK med utgångspunkt från hundens beteende i vardag och triining. Det

var Stockholms LO ro* tugit initiativet till kursen, som var myc§t uppskattad av

deltagama.

o Tisdagsträningama fortsatte fram till
ovnmgarna.

Inga fler aktiviteter är planerade för resterande delen av åtret.

&
d



I

I

I

I

I

§ 10 Information om MHINIT-banan .1,---
Maja inform"ruO" o* utt vi tyvärr har blivit tvingade att lägga,ned:,1t 

T"l]fltestbana' 
Efter

en incident i samband med en test fick kommunen in en anmälan. vilket res$lterade i att Täby

nurtigt "t 
, i en skrivelse uppmanade oss att omedelbart upphöram:d "åiif:ler 

utanftir vårt

område. Området utanför t<tuUben iir ett friluftsområde och boende i områd{t har blivit Ädda

ti. rort springande hundar. I dagsläget har vi därfor inte någon bana, meltt{H- & Kornings-

kommittdn kommer att forsöka få fram en ny plats där vi kan återuppta våralmentaltester Det

är viktigt atlväratester vänder sig framft)r allt till Dobermann, inte andra ralser'

§11 Övriga frågor
Utställnine
pel, ts **s kommer sDK Stockholms Lo att hålla en inofficiell utställ

Rackethall. Annons kommer i Hundsport m l&2 2014'

LO-konferensen den 9-10 november

fott 
" 

fOtUo* ruppott"*de fran den av huvudstyrelsen organiserade LO-

var inspirerande -id -ångu diskussioner om vår klubb och om hur vi ska

medleÅmar och öka intresset ft)r vår ras. En bra handlingsplan har tagits ftir aktiviteter

i Sollentuna

. Helgen
om vara

ligt på SDK's

Förslag med tid

Frågan är hur vi
r och återkofirmer.

som konferensen vill genomft)ra under närmaste året. Protokoll finns till
hemsida.

lms

utbildad instruktOr i agility, men ytterligare en medhjätpare skulle behö

@eslog att vi organiserar gemensamma hundprome

och plats kan Hggas ut på?acebook, där man också kan anmä1a sig.

Marica Bergström föreslog även att vi kunde ha en "Prova på-helg" med ility. Marica är

ska kunna tillgodo nanantnaen bana. Marica kollar upp med sina kontak

yvonne Schollin kom med en id6 om en "Dobbiskupp" ftir alla dobe

Stockholms LO, fiirslagsvis en helg i sommar med både lättsamma 1

nivåer och eventuellt en utställningsdel där man slår ihop resultaten' På k

kunna grilla tillsammans. Förslaget far diskuteras till våren.

Toaletten
fi* p*. påpekade att toaletten behöver tömmas. Styrelsen kollar upp

§ 12 Mötets avslutande
il4aja tackade alla medlemmar som deltagit på mötet. Med dessa

lingar for alla
skulle vi

ätgärdar.

I

tades mötet.ord avslu

Vid protokollet Justeras
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Dobermannklubben 2013

Styrelsera p portering
Postgiro

Kassa

Bankkonton

Fordringar,

Lager-rosetter

lnventarier
Summa tillgångar
Skulder

Pågående projekt

Eget kapital

Årsresultat 2AL2/ delärsres' 2013

Summa skulder + eget kapital

Analys av resultatet
Utställningen 16 mars, resultat

varav Officiell utställning, resultat

varav lnofficiell utställning, resultat

MT:4 maj, 22 sePt samt 20 Okt

Reellt resultat

Behåll na anm.avg pga saknad stambok/d rä ktighet

MH: 5 mai, 19 okt samt 2 nov

Reellt resultat

Behållna anm.avg pga saknat vaccinationsintyg

Kurs iTävlingslydnad
Gyllensten 27 oktober

Elkostnad klubbområdet

Hyra Klubbområdet

Hyresintäkter
Förbrukningsartikla r

Övriga omkostnader

Periodens resultat tlL -51L2

Skulder
Adm + stamboksavgifter beräknade

Nyckeldeposition

Beräknad skuld för hyra mm Södertälje BK (Gyllensten)

Beräkn återbet av Molecularis (ver 143 & 181)

I nnestående avgift er för exteriörbedömning

Fordringar
Hovawartklubben-hyra M H bana

Stam-/adm.avg Södertälje

FörskottshYra kv. 1 2014
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