Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben
Södra Lokalområdet 2018

Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande konstellation:
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Styrelsen:
Styrelsen har under året genomfört fem protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande
mötet i samband med årsmötet 2018-03-11.
Under verksamhetsåret har ett ordinarie årsmöte hållits 2018-02-11 samt ett extra årsmöte
2018-03-11 på grund av att visst ekonomiskt underlag behövde kompletteras.
Under verksamhetsåret har ett medlemsmöte och ett årsmöte genomförts.

Representation:
Ingen från SDK Södra LO har deltagit vid SBK Skånedistriktets möten.
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Tävling:
SDK Södra LO har inte arrangerat någon officiell tävling 2018.

Utställning:
SDK Södra LO hade inte ansökt om att arrangera någon officiell utställning för verksamhetsåret
2018. En intresseförfrågan om att arrangera en inofficiell utställning under 2018 gick ut till medlemmarna, dels på ett medlemsmöte och dels via Facebook och mail. Intresseförfrågan resulterade enbart i ett fåtal svar varför styrelsen bedömde att det inte fanns underlag för SDK Södra LO att
arrangera en inofficiell utställning.

WIP (Webb, info och PR):
Under verksamhetsåret har SDK Södra LO inte givit ut det tryckta medlemsbladet på grund av att
det inte funnits resurser till att arbete med detta. Hemsidan och Facebooksidan har uppdaterats vid
behov, t ex för att kalla till möten, gemensamma aktiviteter samt för att sprida information om medlemmarnas framgångar i olika tävlingssammanhang. SDK Södra LOs webbmaster har skapat en
Google Drive för styrelsen där man kan dela protokoll, checklistor samt spara mallar och loggor så
att all dokumentation är tillgänglig för hela styrelsen.

Aktiviteter:
SDK Södra LO har under verksamhetsåret arrangerat tre medlemsaktiviteter:
1. Medlemsmöte med fika och efterföljande fri gemensam träning på Adseke hundskola.
2. Medlemsaktivitet med korvgrillning och träning på Hässleholms hundungdoms agilitybana där
närvarande fick träna agility med Camilla Karlsson, som tillsammans med laget Go4it knep ett
SM-brons 2017. Camilla bjöd dels på uppvisning genom sina fyrbenta kamrater Izo och Zack
och därefter fick närvarande träna agility under Camillas professionella ledning.
3. Årets sista medlemsaktivitet hölls på Ruckelbo, hos Kent och Marina Andersson. SDK Södra
LO bjöd på fika och ett arrangemang med en inofficiell lydnadstävling, ett dobbisrace och SBKs
tävling ”hur duktig är din hund”.
Aktivitet/möte

När

Var

Årsmöte

2018-02-11

Ruckelbo

Årsmöte

2018-03-11

Ruckelbo

Planeringsmöte

2018-04-10

Hoby Mosse

Medlemsmöte

2018-04-15

Adseke hundskola

Aktivitet och
styrelsemöte

2018-05-13

Hässleholms hundungdom Agilityträning med Camilla
Karlsson

Styrelsemöte

2018-07-12

Östra Vemmenhög

LO-mästerskap

2018-10-06

Ruckelbo

Styrelsemöte

2018-11-29

Hoby Mosse

Inkl konstituerande möte.

Möte samt fri träning.

Studiefrämjandet:
Då SDK Södra LOs tidigare kontaktperson på Studiefrämjandet gått i pension har en ny kontakt
etablerats för fortsatt planering inför 2019.

Rebecka Årestad

Sida 2 av 3

Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben
Södra Lokalområdet 2019

SDK Södra Lo har satt upp följande mål för verksamhetsåret 2019:
• Att få in fler engagerade medlemmar till styrelsen för att på så vis kunna fortsätta driva SDK
Södra LO som lokalområdesklubb.

• Att arrangera medlemsdagar med varierande innehåll för att öka intresset för att aktivera sin
brukshund och inspirera till en ökad gemenskap och kunskapsdelning inom lokalområdet.
• Att representera vår ras via rasmonter på utställningen i Malmö 30-31/3 2019.
• Att arrangera ett träningsläger den 13-14/4 2019 i Ormanäs.
• Att arrangera rasmästerskap i lydnad i Degeberga i augusti 2019 och i samband med detta även
arrangera såväl en officiell rasspecial samt en inofficiell utställning för alla raser.
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