
Svenska dobermannklubben, mellansvenska LO, 
styrelsemöte 190313 kl. 20.00 
 
Telefonmöte 
 
Kallade till mötet: 
 
Styrelsen, Åsa Öberg, AnnLouise Filipsson, Kicki Söderqvist, Annelie Rolfsson, Pathrik 
Lindkvist, Malin Johansson, Mia Lannestedt 
 
Alla ringer 075-760 04 03 sedan slår man koden 654321 
 
Närvarande: Åsa Öberg, AnnLouise Filipsson, Kicki Söderqvist, Pathrik Lindkvist, Mia 
Lannestedt 
 
Dagordning: 
 
1) Mötet öppnades av ordförande Åsa Öberg 
 
2) Dagordningen godkändes  
 
3) Till justerare valdes Kicki Söderqvist 
 
4) Föregående protokoll genomgånget och lagt till handlingarna. Godkändes för 

publicering. 
 

5) Ekonomi, hyra för Dogorama och avgifterna för plusgiro betalt. 
 

6) RM IGP 2019, Figuranter preliminärbokade och väntar på godkännande av 
huvudstyrelsen. Domare, oklart ännu, bra om det kan vara någon som bor i 
närområdet. Eventuellt kan det bli möjligt med en kurs i spårläggning med Tommy 
Andersson som ledare. Behov av funktionärer och arbetsgrupp för bland annat 
spårläggning, kafeteria, priser mm. Volvogården i Arvika bokad fredag till söndag. Åsa 
tar på sig ansvaret för organisationen kring själva tävlingen. AnnLouise tar köket. Kicki 
samordnar kring sponsringen och prisbord. Om Mia har möjlighet att komma kan hon 
hjälpa till med köket.  

 

7) Specialsök, Instruktör Katarina Engvall-Persson återkommer med lämpliga datum. Ännu 
oklart med plats men förslagsvis Arvika Brukshundklubb eller någonstans i närheten. 
Kontaktperson/koordinator för kursen blir Pathrik Lindqvist med stöd av Åsa Öberg. 

 

8) Webb/tidning, diskussion om vad och hur material kommer in till Dobermannklubbens 
tidning. Material efterfrågas hela tiden och är säkerligen välkommet.  

 

9) Övriga frågor  
 

Medlemslista – Alla i styrelsen färg-markerar personer inom vårt område, i utskickad 
lista, skickar en kopia till Ann-Louise för sammanställning. Alla behöver fundera på hur 
vi kan öka engagemanget och Åsa tar med sig frågan till huvudstyrelsen. Bra om man 
kan få listor på tillhörighet, hintar om nya medlemmar mm. så att vi kan få upp 
intresset. Diskussion om vad som kan locka nya medlemmar, prova på tillfällen 
och/eller andra enklare arrangemang. Information om vilket mervärde det kan 



innebära att vara med i Dobermannklubben. Mia Lannestedt tar på sig rollen som 
”marknadschef” och kallar till särskilt möte om detta. 
 
MH i Mellansvenskas regi 29–30 maj? Vi har erbjudit oss att vara arrangörer? Kicki 
kontrollerar med Barbro om det blir så. 

 
10) Mötet avslutades av ordförande Åsa Öberg 

 

 

 ……………………………..    ……………………………..  

AnnLouise Filipsson   Åsa Öberg   
Vid protokollet    Ordförande  
 
 
……………………………..      

Kicki Söderqvist     
Justerare      


