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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 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 

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. Nödvändiga 

åtgärder kommer att vidtagas för att kunna göra en revidering av balansräkningen och 

årsredovisningen för 2012. 

 

 

§ 7 Rapporter 

Inget att rapportera. 

 

 

 

§ 8 Kommittérapporter 



Hemsidan: Gästboken är borttagen från hemsidan. Lorentz är upplagd 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: Den 4 maj har vi MT och den 5 maj MH. Båda testerna är nästan 

fulltecknade. Lena och Johanna håller i kontakterna med Lorentz för förberedelserna. Lena 

upprättar 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: Vi kommer hålla en Apell/Lydnadskurs på 6 ggr med start den 

29/4, där dobermann har företräde. 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 

to do-lista. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

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

 Katja skickar underlag till vår webbmaster om intresseanmälan för Dragkurs. 

 Lisa informerade om Hundägardagen i Kungsträdgården den 13 april.  

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Nytt bättre avtal med Fortum kommer skrivas.  

 

Vi beslutar om eventuell kurs ”Hjälp jag har köpt en dobermann” i juni. 

 

 

§ 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      


