
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-10-04 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Maja Thornberg 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund 

  Lena Johansson 

  Bodil Lund 

  Johanna Sandö  

 

Ej närvarande Folke Lötborn 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Maja 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 Johanna. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 14 augusti godkändes och lades till handlingarna och 

publiceras på hemsidan. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 
Inbjudan till LO-konferens 9-10 november. Mer information önskas från HS. Lisa kontaktar 

Camilla Rönnqvist innan vi anmäler någon/några. Förslag på viktiga behandlingspunkter: 

Rasens hälsa och mentalitet ur avelssynpunkt. 

Utställningar 2016: Vi har fått förfrågan om utställning 2016 från HS. Följande utställningar 

önskas under 2016: 

- Vinterspecialen mitten av mars, inofficiell 

- Sommarspecialen, juni, officiell dobermann på vårt klubbområde 

Johanna meddelar HS om våra önskemål. 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Eftersom den ekonomiska situationen fram t o m den 24 september 2013 gicks igenom på 

medlemsmötet den 28 september lämnades ingen ny rapport idag. 

 

 

§ 7 Rapporter 

Inga rapporter. 

 

 



§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Inget att rapportera. 

Utställningskommittén: Lena och Johanna tar snarast fram förslag på annons för 

Vinterspecialen den 15 mars. Domare och ringsekreterare kontaktas också snarast. 

MH- & Korningskommittén: Lena och Johanna redogjorde för MT-testerna den 22 september. 

Den 19/10 är det Uppfödar-MH och 20/10 Uppfödar-MT. Ytterligare ett vanligt MH är inlagt 

den 2 november. 

Stugkommittén: Inget att rapportera. 

Bruks- och lydnadskommittén: Inget att rapportera. 

Uppfödarkommittén: Inget att rapportera  

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

- Påminnelse om att HS håller Medlemsmöte den 10 november på Strängnäs BK kl 

13.00. 

- Tisdagsträningarna på klubben fortsätter så länge vädret är ok. Uppdateras på 

facebook och hemsidan. 

- Seminarium med Jan Gyllensten 27 oktober, Johanna håller i kontakterna. 

- Nytt medlemsmöte på vårt LO med adventsfika den 5 dec kl 19.00.  

 

  

§ 10  Övriga frågor 

- Lillith Edström har frågat om möjlighet att hyra området för en IPO-kurs. Lena 

meddelar Lillith att alla helger utom 19 okt, 27 okt och 2 nov går bra.  

- Lena är sedan tidigare anmäld till SBK’s Utbildning av utställningsarrangörer 9-10 

nov. Även Johanna anmäler sig till denna kurs.  

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir hos SBK, fredag den 11 oktober. Separat kallelse kommer. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Maja avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Maja Thornberg 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Johanna Sandö      

Justerare 

 

 


