
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-04-09 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Elaine Holappa 

  Maja Thornberg 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund   

  Lena Johansson 

  Johanna Sandö  

 

Ej närvarande Folke Lötborn  

Magnus Bergström 

  Bodil Lund 

 

 

 

§ 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 Lena. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

Info från SKK om ”Skäll inte på hunden” i Kungsträdgården den 13 april.  

 

 

§ 6 Kassarapport 

Pg 37 084 kr och handkassa 9 922 kr. Av dessa summor är inte 15 487 kr uppbundet. 

 

Katja rapporterade om klubbens ekonomi med inkomster och utgifter sedan början av året.  

Katja har fått en ny balansräkning för 2012 från Lisa Druse, men siffrorna stämmer 

fortfarande inte. Underlag och gamla kassaböcker har fortfarande inte lämnats och vi kommer 

vidta nödvändiga åtgärder för att därefter göra en revidering av balansräkningen och 

årsredovisningen för 2012. 

 

 

§ 7 Rapporter 

Inget att rapportera. 

 

 

 



§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Lisa kontaktar Ammi Aro för att få lösenordet till Gästboken på vår hemsida. 

Gästboken är dock redan bortkopplad, men finns kvar ”osynlig”. 

Lorentz är upplagd på hemsidan under MH & MT-kommittén som adjungerande.  

Utställningskommittén: Katja lämnade en detaljerad analys av resultaten från utställningen i 

mars, där det glädjande visade sig att vi hade fått en vinst på 3 246 kr. 

Lena tar över resultatrapportering från utställningar på SKK fr o m nu. 

MH- & Korningskommittén: Det har nu kommit in 5 anmälningar till MT den 4 maj och det 

är nästan fulltecknat till MH den 5 maj. Lena och Johanna håller i kontakterna med Lorentz 

för förberedelserna och kollar att allt material finns. Lena upprättar därefter en checklista. 

Lena ber Emelie lägga in SBK:s länk om MH/MT på hemsidan, så deltagarna kan läsa på hur 

testerna går till. 

Bruks- & Lydnadskommittén: Maja kommer hålla en Appell/Lydnadskurs på 6 ggr med start 

den 29/4, där dobermann har företräde. Kursen läggs upp på vår hemsida, ”Hund happening” 

och facebook. Katja tar emot anmälningar och betalningar. Sista anmälningsdag är den 26/4, 

max 6 deltagare, pris: 1500 kr. 

Stugkommittén: Datum för städdag på området sattes till den 19 maj. Vid nästa möte görs en 

att-göra-lista. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

 Jan Gyllensten är bokad för föredrag/utbildning den 27 oktober. Elaine har bokat lokal 

hos SBK i Södertälje. Priset per person sattes till 600 kr/deltagare och sista 

anmälningsdagen är den 27 augusti. Elaine tar fram förslag till annons som ska 

publiceras på hemsidan, facebook och hos SBK Södertälje. 

 Katja skickar underlag till vår webbmaster om intresseanmälan för Dragkurs, som 

läggs ut på hemsidan. 

 Elaine har skickat intresseanmälan för ringträning på vårt klubbområde till Gerard 

O´Shea. Enligt hans kalender på hemsidan finns endast lediga tider på dagen veckan 

efter Midsommar. Svar på vår förfrågan har inte kommit än. 

 Lisa informerade om Hundägardagen i Kungsträdgården den 13 april. Deltagande från 

Sthlms LO blir: Folke/Uma, Elaine/Wilma, Lena, Johanna/Aragon, Katja/Jasper, Lisa 

samt Susanne Söderlind/Buzzy. 

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Katja har varit i kontakt med Fortum, som kan erbjuda oss ett billigare elavtal. Det fanns flera 

alternativ som var betydligt billigare än nuvarande. Katja kontaktar dem igen och fattar själv 

beslut.  

 

Vi beslutar om eventuell kurs ”Hjälp jag har köpt en dobermann” tills Maja har avslutat sin 

kommande kurs.  

 

Frågor om samarbete mellan uppfödare och föreläsningar kom upp. Elaine tar upp frågan med 

HS. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir onsdagen den 8 maj, kl. 19.30 i klubbstugan, Täby. Separat kallelse kommer. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Elaine avslutade mötet. 



 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Elaine Holappa 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Lena Johansson     

Justerare      


