
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-06-12 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Elaine Holappa 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund   

  Folke Lötborn  

Magnus Bergström 

Johanna Sandö 

 

Ej närvarande Bodil Lund 

  Maja Thornberg 

  Lena Johansson 

   

 

 

 

§ 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 Katja. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

Mail har kommit från Thord Byström, som vidarebefordrats till alla styrelsemedlemmar. Vi 

beslutade att Elaine svarar på mailet och gör en förfrågan beträffande gräsklipparen. Kommer 

Thord laga den? Får klubben använda den? Elaine ska också be om koderna till förråden. 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Katja rapporterade om klubbens ekonomi med inkomster och utgifter. Katja har öppnat ett 

konto på Handelsbanken för Stockholms LO i sitt namn, kallat ”Dobermann”, för att enklare 

kunna göra överföringar och betalningar i fortsättningen. Katja ombads att ta fram en budget 

för resten av året. Katja och Anneli har gått igenom kassaboken för 2012. Anneli återkommer 

med rapport. 

 

 

 

§ 7 Rapporter 

Rosett och pokal som saknades vid utställningen i februari är skickade till Birgitta Carlström. 

 



 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Katja har lagt upp en intresseförfrågan om dragkurs till hösten. Två anmälningar 

har kommit in hitintills. 

Utställningskommittén: Inget att rapportera. 

MH- & Korningskommittén: Två MH är planerade till hösten. Datum sätts snarast 

tillsammans med Lorentz. 

Bruks- & Lydnadskommittén: Maja har en pågående kurs i Appell/Lydnad. Eventuellt håller 

Maja ytterligare en valpkurs till hösten.  

Eventuellt är Satu och Olof intresserade av att hålla en Prova-på-dag i IPO till hösten på 

klubben. Elaine diskuterar detta vidare med Satu. 

De öppna tisdagsträningarna fortsätter. Uppehåll kommer dock att göras mellan den 18/6 och 

31 juli p g a semestrar. Lisa lägger upp info om detta på facebook och hemsidan. De som vill 

träna själva uppmanas att köpa in en nyckel till klubben via Katja för 300 kr. Följande 

personer är ansvariga för träningen fr o m augusti: 6/8 Katja, 13/8 Elaine, 20/8 Magnus och 

27/8 Folke. Det beslutades att Katja ska köpa in två funktionärsvästar, som ska bäras av 

den/de som har hand om träningspassen. 

Stugkommittén: Alla i styrelsen ombads att avsätta tid för städdag på området den 10 augusti 

från kl 10.00. Lisa lägger ut datum och tar in anmälningar. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

Tisdagsträningar och städdag.  

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Maja erbjöd sig att laminera ”Förhållningsregler på klubben” och sätta upp dem på stugans 

dörr. 

 

Vi fick förfrågan via Elaine från HS om att arrangera både Vinnarutställningen och RM år 

2014. Majoriteten i Sthlms LO tar gärna utställningen men inte RM. Vi förstår att det finns en 

fördel för deltagarna att allt går på samma plats, men Sthlms LO har inte resurser att genom-

föra både utställning och RM själva. Vid omröstning bland närvarande styrelsemedlemmar 

röstades för att vi avstår från både utställning och RM 2014. 

 

Medlemsmötet sattes till den 28 september i klubbstugan. Inbjudan kommer i nästa nummer 

av Dobermann-tidningen. Ytterligare ett medlemsmöte kommer under hösten. 

 

Maja utsågs att prata med elektrikern, som har tittat på elen i klubbstugan, för att höra vad han 

eventuellt kan hjälpa oss med. Vi behöver manuellt kunna stänga av utebelysningen från 

utsidan av stugan. 

 

Reklamskyltar om Jan Gyllensten-dagen har tagits fram. Var och en ombeds att skriva ut och 

sätta upp dem på brukshundsklubbar och ev. i zoo-affärer. 

 

På nästa möte sätts datum för ringträningen med Gerard O’Shea. 

 

Vid nästa möte bör datum för ”Uppfödarmöte för uppfödare och medlemmar” sättas. Elaine 

kollar med HS när det kan passa.  

 

Lisa bad om artiklar till nästa nr av Dobermanntidningen. Sista datum för material till 

redaktören är den 20 juni. 

 



 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir onsdagen den 14 augusti, 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  

 

 

 

 

Katja Lager Berglund    

Justerare      


