
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-02-05 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Elaine Holappa 

  Maja Thornberg 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund 

  Magnus Bergström 

  Lena Johansson 

  Bodil Lund 

  Johanna Sandö  

 

Ej närvarande Folke Lötborn 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Elaine öppnade mötet och hälsade närvarande styrelsemedlemmar välkomna. 

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bodil och Katja. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Efter årsmötet den 30 januari upptäcktes felaktigheter i Resultat- och balansräkningen. 

Tidigare revisor har ombetts att snarast översända korrigerad Resultat och balansräkning och 

ny Revisionsberättelse. Samtliga närvarande vid årsmötet kommer därefter erhålla de nya 

dokumenten för godkännande. Därefter kan protokollet från årsmötet sammanställas. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

Vi har fått en kopia på avtalet för området mellan SDK Stockholm och Täby Fastigheter AB. 

Lisa C har via mail informerat Täby Fastigheter de nya kontaktpersonerna för avtalet. När 

protokollsutdraget från årsmötet är påskrivet skickas kopia på detta till Täby Fastigheter AB. 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Se ovan § 4. Plusgirot i Nordea kommer att bytas ut till bankgiro i Handelsbanken. På nästa 

styrelsemöte kommer Katja redovisa ekonomin i klubben. Detta kommer därefter följas upp 

vid varje styrelsemöte. Katja och Elaine kommer tillsammans med vår revisor, Annelie 

Brodd, kolla marknaden och inköpa ett enklare redovisningsprogram till klubben. 

 

 

§ 7 Rapporter 

I januari skickade vi ut en enkät till medlemmarna i Stockholms Lo, 114 st. Ca 50 % 

skickades via mail och övriga med post. Lisa C sammanställde de 12 svaren, se bifogat.  



Mötet beslöt att skicka blommor från Stockholms Lo till Thord Byström med anledning av 

hans 70-årsdag den 6 februari. Elaine och Katja ombesörjer detta. 

 

 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Lisa kontaktar vår webbmaster för uppdatering av vårt Lo’s styrelsemedlemmar 

och kommittéer på vår hemsida. 

Utställningskommittén: Elaine informerade om att Lisa Druse kommer ta hand om 

specialdomaren Dejan Malbasa från Serbien i samband med utställningen den 16 mars. Lisa D 

ska även informera Elaine om vad som behöver förberedas. Elaine kommer därefter att 

återkomma med checklistor och datum för ett möte innan utställningen. Den 15 mars kl 18.00 

ska lokalen i Sollentuna förberedas med ringar, möblering o dyl. Alla ombedes att försöka 

reservera tid för detta och hjälpa till. 

Alla ombedes också att leta sponsorer för priser till utställningen. 

MH- & Korningskommittén: Lena och Johanna kommer snarast kontakta Lorentz för att 

fastställa vårens datum för tester. 

Stugkommittén: Mötet beslöt att vi under våren kommer städa upp på området. Inga privata 

tillhörigheter bör lämnas i stugan. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

Fokus läggs nu på utställningen i Sollentuna den 16 mars. 

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Frågan om stugan är försäkrad kom upp. Katja kollar. 

Thord Byström bad Lisa C ansöka hos huvudstyrelsen att Lisa Druse och Angélique 

Lannerwall skulle få SBK’s förtjänsttecken i guld i år. Huvudstyrelsen meddelade att 

förfrågan kom för sent. Ansökan måste vara inne senast 1 oktober året innan. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir tisdagen den 26 mars, kl. 19.00 i klubbstugan, Täby. Separat kallelse kommer. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Elaine avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Elaine Holappa 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

Bodil Lund     Katja Lager Berglund 

Justerare     Justerare 


