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Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2015. 

 

Ordinarie årsmöte hölls hos Marina och Kent Andersson, Hörby, 7 februari 2015. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft följande konstellation: 

Ordförande:                                                      Sara Englund 

Vice ordförande:                                               Pontus Nilsson 

Sekreterare:                                                      Viktoria Ekberg 

Kassör:                                                               Marie Naumann Carpenter                                   

Ledamot:                                                           Madeleine Steen 

Ledamot:             Gabriella Svahn 

Suppleant:                                                         vakant 

Suppleant:              vakant 

 

Revisor:                                                             Eva Ohlin  

Revisor:                                                    Lena von Berger 

Revisorsuppleant:                                           Marina Anderson 

Revisorsuppleant:                                         Therese Hjalmarsson 

Valberedning:                                                 Susanne Nilsson (sammankallande)                                                                           

Webbmaster:    Madeleine Karlsson/Sara Englund 

Redaktör medlemsbladet:                            vakant 

 



STYRELSEN: 

Styrelsen för SDK Södra LO har under verksamhetsåret genomfört tre protokollförda 

styrelsemöten inklusive det konstituerande mötet. Under verksamhetsåret har ett 

årsmöte och ett protokollfört medlemsmöte avhållits.  

 

Representation: 

Vid SBK Skånedistriktets möten har Sara Englund representerat SDK Södra Lo. 

 

Tävling: 

SDK Södra har bistått huvudstyrelsen under IPO VM som hölls i Malmö i maj månad 

2015. SDK Södra har arrangerat en lydnadstävling i samband med den officiella 

vinnarutställningen i augusti i Degeberga. På söndagen den 9 augusti hölls alla 

lydnadsklasser och en rasmästare i lydnad 2015 korades. Det blev Nilla Bengtsson 

och Cape Secure Angels Kiss.   

 

Utställning:  

Under verksamhetsåret har Södra arrangerat Skånespecialen som i år var en 

vinnarutställning. Utställningen hölls den 8 augusti med Ilona Onstenk-Schenk från 

Holland som domare. Det deltog fler dobermann än förra året, totalt var 53 

dobermann anmälda. 

BIR C.I.E KORAD NORD JV-12 SE V-14 SE V-15 VDH CH Svensk Dobermann 

Vinnare 2015 Guntur von Dockermann 

BIM Svensk Dobermann Vinnare 2015 Kriegerhof Khalee 

I samband med Skånespecialen anordnades också en inofficiell utställning. Nina 

Janzon dömde denna. Här hade SDK Södra ett lägre antal deltagare än tidigare år. 

Detta berodde delvis på att utställningen krockade med en annan stor utställning, 

och delvis att marknadsföringen från SDK:s sida kom igång för sent. 

 

 



WIP: (webb, info och PR) 

Under verksamhetsåret har SDK Södra inte kunnat ge ut det traditionella tryckta 

medlemsbladet på grund av att det inte har funnits någon frivillig att ta över efter 

förra redaktören. Hemsidan och Facebook-sidan har dock kontinuerligt uppdateras 

med information av webbmastern. Styrelsen har också försökt ha en mer levande 

Facebooksida för att kunna marknadsföra evenemang och aktiviteter bättre. 

 

Aktiviteter: 

SDK Södra har haft ett år där aktiviteterna har fått stå tillbaka för att föreningen 

skulle klara åtaganden med den traditionella utställningen och även lydnadsprov i 

augusti. Dessutom har många medlemmar varit engagerade i IPO VM under våren. 

Därför har det till exempel inte arrangerats något LO-mästerskap. Under vinterns 

medlemsmöte erbjöds träning i en inomhushall i Svedala där träningen helt 

sponsrades av klubben. Styrelsen hoppas kunna fortsätta utveckla träffar och hitta en 

nivå på aktiviteterna som lockar fler medlemmar.  

Studiefrämjandet: 

Södra under lång tid arbetat nära Studiefrämjandet. Detta har dock falnat under året 

och styrelsen har som mål att ta upp denna kontakt igen under kommande 

verksamhetsår.   

 

 

Sara Englund                             Viktoria Ekberg                    Marie Naumann Carpenter 

Ordförande                                    Sekreterare                                             Kassör 

 

 

Pontus Nilsson                                          Madeleine Steen       Gabrielle Svahn                                                 

      Vice Ordförande                                Ledamot                            Ledamot

  

 

          

 

                          



                        

        

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

Det övergripande målet för SDK Södra under året 2016 är att hålla igång klubbens 

aktiviteter. SDK Södra kommer att försöka öka engagemanget bland medlemmarna 

genom att bjuda in till träningsträffar och lättsamt umgänge.  

Målet i övrigt är att arrangera: 

Årsmöte  

Två medlemsmöten – ett under våren och ett under hösten. 

Utställning – Skånespecialen i Degeberga i augusti. 

Eventuellt en inofficiell utställning i samband med Skånespecialen. 

 

 

 

 

 

 

   


