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§ 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 Maja. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

 Förfrågan har kommit från SKK om deltagande i Kungsträdgården den 13 april. Temat 

är ”Skäll inte på hunden”.  

 Lilith Edström ville att vi skulle ändra på hemsidan, så inte revisorn ligger under 

styrelsen. Hon tycker inte heller att anonyma personer ska få lägga in text på vår 

hemsida. 

 Tina Strandberg har erbjudit sina tjänster vid kommande aktiviteter som t ex 

utställning, hon har bl a utbildning inom utställning och är testledare för MH. 

 Offert har inkommit från Jan Gyllensten för föredrag i Stockholm den 27 oktober. 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Katja presenterade en rapport med intäkterna och kostnaderna för utställningen den 16 mars. 

Tyvärr har kostnaderna varit större än intäkterna och vi har fått en förlust. 

 

Fullständig kassarapport kunde inte lämnas p g a att varken årsredovisning, balansräkning 

eller underlag lämnats än av Lisa Druse trots flera påstötningar. Katja fick i uppdrag att än en 

gång kontakta Lisa Druse och om inte material kommer in närmaste dagarna bör Katja 



kontakta SBK för vägledning. Vår nuvarande revisor har erbjudit sig att göra balansräkning 

och årsredovisning om hon får in underlagen.  

 

Katja uttryckte en oro för ekonomin eftersom vi har en skuld för MH-avgifter på 1.200 kr och 

stamboksavgifter på 3.510 kr samt deposition för nycklar. Våra tillgångar är i dagsläget 

mycket begränsade.  

  

 

§ 7 Rapporter 

Inget att rapportera. 

 

 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Lisa kontaktar vår webbmaster för ändring av rubriken ”Avel & Hälsa” på vår 

hemsida till ”Uppfödarkommittén”, enligt önskemål från HS. Frågan kom upp om Lorentz ska 

stå med på hemsidan under MH & MT-tester som adjungerande. Johanna pratar med Lorentz 

och mailar svaret till Lisa. 

Utställningskommittén: Utställningen genomfördes väl, med en hel del beröm från deltagare, 

men tyvärr blev det en ekonomisk förlust. Vi hade 55 anmälda dobermann och 215 i den 

inofficiella delen. På nästa styrelsemöte kommer utställningen och kostnaderna gås igenom 

mer i detalj. 

MH- & Korningskommittén: Vi har nu fastställt datumen för MT den 4 maj och MH den 5 

maj. Lenis och Johanna håller i kontakterna med Lorentz för förberedelserna. 

Stugkommittén: Under våren kommer vi ha en städdag och genomgång av stugans 

tillhörigheter. Datum är ännu ej satt. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

 Jan Gyllensten är bokad för föredrag/utbildning den 27 oktober. Kostnaden blir 9.850 

kr exkl lokal. Elaine kollar med SBK i Södertälje om vi kan hyra lokal där och 

återkommer. 

 Elaine gick igenom ”Målstyrning 2013” från HS.  

 Maja skissar på en kurs i Appel/Lydnad för 6 ggr. Start i maj, max 6 deltagare. 

 Förfrågningar har kommit om Dragkurs. Elaine har kontaktat Catrin på 

Dragsportförbundet och troligtvis kan vi boka in en ny kurs till hösten. Katja skickar 

underlag till vår webbmaster om intresseanmälan, som läggs ut på hemsidan. 

 Datum för medlemsmöte sattes till den 4 juni kl 19.00, då vi bjuder på korv och kaffe. 

Inbjudan bör läggas in i nästa nummer av Dobermanntidningen, på hemsidan och face 

book i god tid innan. 

 Elaine kontaktar Gerard O´Shea om förfrågan till ringträning på vårt klubbområde en 

helg. 

 Lisa kontaktar SKK om vårt deltagande i Kungsträdgården den 13 april. Hon meddelar 

även HS och ber om montermaterial liknande det vi hade på Stora Stockholm. 

Arrangemanget kommer pågå mellan kl 11.00–16.00 och vi iordningsställer vår 

monter kl 10.00. Deltagande från Sthlms LO blir: Folke/Uma, Elaine/Wilma, Lenis, 

Johanna/Aragon, Katja/Jasper, Lisa samt Susanne Söderlind/Bissi. Lisa skickar förslag 

på tidsschema och övrig information. 

 

 



§ 10  Övriga frågor 

Vi har en hög kostnad för elen och Katja erbjöd sig att kontakta Fortum för att kolla om vi 

kan få ett lägre pris. Folke kontaktar Thord för att fråga om han kan ta bort timern till 

belysningen till parkeringen eftersom belysningen ofta är tänd under dagtid. 

 

Mötet beslutade att ta bort Gästboken på vår hemsida p g a negativa inslag från anonyma 

personer. Kontaktuppgifter finns till alla i styrelsen om någon vill kommentera något. Lisa 

kontaktar Ammi för lösenord till hemsidans gästbok. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir tisdagen den 9 april, kl. 17.00 i klubbstugan, Täby. Separat kallelse kommer. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Elaine avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Elaine Holappa 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Maja Thornberg     

Justerare      


