
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2013-11-01 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Maja Thornberg 

  Lisa Celle 

  Katja Lager Berglund 

  Folke Lötborn 

  Lena Johansson 

 

Ej närvarande Bodil Lund 

  Johanna Sandö  

 

  

 

 

§ 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 Katja. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 4 oktober godkändes och lades till handlingarna och 

publiceras på hemsidan. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 
Inbjudan till Medlemsmöte den 5 december. Har gått ut till alla medlemmar med e-mailadress, 

övriga skickas brev till idag. 

Täby Fastigheter: Kräver att vi stänger vår mentalbana omedelbart. Discpens har lämnats för 

helgens tester. 

Utställningar 2016: Vi har fått datumen för Dobermannklubbens utställningar 2016. 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Katja gick igenom ekonomin. 

 

 

§ 7 Rapporter 

Inga rapporter. 

 

 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Inget att rapportera. 



Utställningskommittén: Lena tar snarast fram förslag på annons för Vinterspecialen den 15 

mars. Domare och ringsekreterare kontaktas. Ej klart vem som ska ta emot anmälningarna, 

förslag: Lena Johansson.  

MH- & Korningskommittén: Beslutades att MT’t den 17 november inställs p g a att vår 

mentalbana är stängd. Endast 3 anmälningar har kommit in (inga dobermann). Lena fick i 

uppdrag att kontakta alla berörda snarast. 

Stugkommittén: Inget att rapportera. 

Bruks- och lydnadskommittén: Tisdagsträningarna är avslutade för året. Uppdateras på 

facebook och hemsidan. 

Uppfödarkommittén: Inget att rapportera  

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

- Folke deltar från Sthlms LO på LO-konferensen den 9 november i Strängnäs. 

- Lena och Johanna går SBK’s Utbildning av utställningsarrangörer den 9-10 november. 

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

 

  

§ 10  Övriga frågor 

- Vissa elarbeten kvarstår. 

- Stockholms LO har ansökt om utställning den 13 mars 2016. Johanna meddelar HS. 

- Material till dobermanntidningen ska vara inskickat senast den 20 november. Maja 

skickar LO-spalten. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir den 16 december kl 15.00. Se separat kallelse. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Maja avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Maja Thornberg 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Katja Lager Berglund      

Justerare 

 

 


