
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-05-08 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Elaine Holappa 

  Maja Thornberg 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund   

  Lena Johansson 

  Folke Lötborn  

Magnus Bergström 

 

Ej närvarande Bodil Lund 

  Johanna Sandö 

 

 

 

§ 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 Folke. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

Förfrågan om träningstillfällen i grupp. Svar se nedan. 

Förfrågan från HS om lämpligt datum för Uppfödarmöte för både uppfödare och medlemmar.  

 

 

§ 6 Kassarapport 

Katja har förhandlat fram ett nytt elavtal för 1 år. Avtalet är betydligt bättre än tidigare. 

Katja rapporterade om klubbens ekonomi med inkomster och utgifter. Kassaboken för 2012 

och en pärm med verifikationer låg idag i klubbstugan. Katja ombesörjer att detta överlämnas 

till Annelie Brodd omgående. Kassaböcker och underlag för tidigare år har fortfarande inte 

överlämnats till styrelsen. En nyckel till de båda högskåpen i stugan har överlämnats, men 

inte nycklar till övriga förråd och toalett. 

 

 

 

§ 7 Rapporter 

Under helgen 4 och 5 maj genomfördes MT och MH. MH kunde fyllas med bara dobermann, 

men till MT kom endast 2 dobermann. Ingen exteriörbedömning genomfördes denna gång.  

 



 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Katja lägger upp en intresseförfrågan om dragkurs till hösten. Lena lägger upp ett 

bildkollage på facebook från senaste MH/MT. 

Utställningskommittén: Inget att rapportera. 

MH- & Korningskommittén: Lena undersöker om behov finns för ytterligare ett MH i juni. 

Lena och Johanna gör en inventarielista av MH/MT-material till nästa möte. 

Bruks- & Lydnadskommittén: Maja har börjat Appell/Lydnadskursen på 6 ggr på klubben. 

Stugkommittén: Datum för städdag på området flyttas till den 25 maj. Lisa lägger ut datum 

och tar in anmälningar. Folke tar fram förslag på att-göra-lista beroende på antal anmälningar. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

 Katja skickar underlag till vår webbmaster om intresseanmälan för Dragkurs. 

 Lisa informerar på facebook och hemsidan om Städdag, Tisdagsträningar, samt via 

mail till medlemmarna. 

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Vi har fått förfrågan från HS om att arrangera både Vinnarutställningen och RM år 2014. Vi 

på Sthlms LO tar gärna utställningen men inte RM. Elaine förklarar för HS på nästa möte. Vi 

förstår att det finns en fördel för deltagarna att allt går på samma plats, men Sthlms LO har 

inte resurser att genomföra detta själva. 

 

Vi har tittat på Södra LO’ts digitala medlemstidning och tycker den är mycket tilltalande. I 

dagsläget känner vi dock att vi inte mäktar med att göra något liknande. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir onsdagen den 12 juni, kl. 18.30 i klubbstugan, Täby. Separat kallelse 

kommer. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Elaine avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Elaine Holappa 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Folke Lötborn     

Justerare      


