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Styrelsen:  
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tio protokollförda styrelsemöten inklusive det 
konstituerande mötet i samband med årsmötet 2021-02-14.  
 
Under verksamhetsåret har ett medlemsmöte och ett årsmöte genomförts. 
 
På grund av rådande omständigheter och folkhälsomyndighetens fastställda restriktioner har 
årsmötet och samtliga styrelsemöten genomförts digitalt. Dock gav lättnade restriktioner 
klubben möjlighet att genomföra höstens medlemsmöte i fysisk form, vilket var mycket 
uppskattat.   
 

Representation:  
Stig Johansson har representerat SDK Södra LO vid det enda fysiska möte, SBK 
Skånedistriktet genomfört under verksamhetsåret. Vid distriktets årsmöte som genomfördes 
digitalt deltog Eva Ohlin 
 
Under verksamhetsåret har Svenska Dobermannklubben tagit initiativ till ett forum för 
samverkan mellan huvudstyrelsen och lokalområdenas styrelser. Detta har resulterat i att 
huvudstyrelsen kallat till två samverkansmöten, där Södra Lo varit representerade vid båda 
tillfällena.  
 
Huvudstyrelsen har också genomfört uppfödarmöte under det gångna verksamhetsåret och 
vid dessa möten har uppfödare från lokalområdet deltagit. 
 

Utställning:  

Lokalområdet har under det gångna verksamhetsåret tyvärr inte genomfört någon officiell 
utställning så kallad rasspecial. Däremot genomfördes en inofficiell utställning för alla raser. 
Totalt hade 67 ekipage av ett stort antal varierande raser anmält sig till utställningen. Domare 
för utställningen var Jens Karlsson, som med stor noggrannhet tog sig an utställarna.   
 
BIR-valp bland dobermann blev Makenzi´s Aadhiya (ägare Madlen Steén), som sedan även 
blev BIS-1 bland valparna, och BIM-valp blev Makenzi´s Atticus (ägare Anjelina Södergren). 
Bland de vuxna hundarna blev Swedish Pride Biagio Blue BIS-2 och Molecularis Campari 
BIS-3 veteran.  
 

Tävling:  

SDK Södra LO har under det gångna verksamhetsåret arrangerat en officiell lydnadstävling. 
Denna tävling omfattade endast startklass och lydnadsklass 1. Totalt deltog tio hundar i 
startklass och sju hundar i lydnadsklass 1. Dömde tävlingens båda klasser gjorde Jonas 
Hammarberg. Lena Laird med Terrorzone Zupra vann startklass med 176,5 p och en 
uppflyttning till lydnadsklass 1. I lydnadsklass 1 startade Annelie Rolfsson med Dobvoyage 
Jade Girl som tyvärr valde att bryta. Klassen vanns av Lennart Andersson med en malinois. 
 

 WIP (webb, info och PR):  
Lokalområdets webbmaster har tillsammans med Stig Johansson arbetat om hemsidan för 
att skapa en lite mer tilltalande layout. Hemsidan har uppdaterats efterhand som ny 
information funnits att ge. Hemsidan tillsammans med Facebook har varit föreningens 
ansikte utåt och tjänat till att marknadsföra lokalområdet och på så sätt informera om de 
aktiviteter som varit aktuella.  
 
Stig Johansson har under det gångna året tagit fram ett antal Youtube-filmer för att på ett 
tilltalade sätt presentera vår ras och dess allsidighet. Några av dessa filmer finns 
presenterade på lokalområdets hemsida, där det också finns länkar för att nå övriga filmer på 
huvudstyrelsens hemsida.  
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Aktiviteter:  

Förutom sommarens lydnadstävling och utställning har lokalområdet även genomfört en 
aktivitet i samband med höstens medlemsmöte. Till denna aktivitet hade både medlemmar 
och andra dobermannägare bjudits in för att få möjlighet att bekanta sig med oss 
medlemmar. Under dagen fanns möjlighet att träna sin hund inomhus i Lunds BK:s fina 
träningshall och till vår hjälp hade vi en av våra tidigare uppskattade medlemmar Mongkol 
Persson, som var en god träningshjälp till de deltagande ekipagen. Ett stort tack både till 
Mongkol och till Lunds BK! 
 

Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2021: 

SDK Södra startade 2021 med tillgångar på 7355,56 kr på företagskontot. Under årets gång 
har klubben fått in 24 081 kr i inkomster och haft 1827,75 kr i utgifter. Totalt redovisades en 
vinst på 5804, 25 kr och en utgående balans på 13 159,81 kr vid årets slut. 
 
En stor bidragande anledning till SDK Södras resultat är sommarens utställning och 
lydnadstävling i Degeberga. Generellt har klubben få fasta kostnader där hemsida och 
bankavgifter för Swish och företagskonto är de största.  

 

Balansräkning 2021-01-01 -- 2021-12-31  

 

    

    

Tillgångar Ingående balans Period Utgående balans 

  2021-01-01 2021-01-01-2021-12-31 2021-12-31 

        

Företagskonto 7355,56 5804,25 13 159 ,81 

Giro 0,00 0,00 0,00 

        

Summa 7355,56 0,00 13 159 ,81 

        

Skulder/balans Ingående balans Förändringar Utgående balans 

  2021-01-01 2021-01-01-2021-12-31 2021-12-31 

        

Eget kapital 7355,56 5804,25 13 159 ,81 

Skulder 0,00 0,00 0,00 

Summa 7355,56 5804,25 13 159 ,81 

        

  Inkomster Utgifter Utfall 

Resultat 2021 24 081,00 18 276 ,75 5804,25 
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Värt att notera     

Fasta kostnader Hemsida 
758,75 

  Banktjänster 603,00 

   

Kostnader  Degeberga 
utställning 15 916 ,23 

Intäkter Degeberga 
utställning 24 081 ,00 

Överskott  Degeberga 
utställning 8164,77 

 

 

 

 

Budgetutfall för verksamhetsåret 2021: 

Konto Budget 2021 Utfall 2021 

   

Hemsida/PR 600,00 -758,85 

Medlemsmöte 2 st 1 200,00 0,00 

Porto 100,00 0,00 

Bank/bankgiro/Swish 600,00 -603,00 

Utställning 2022 0,00 8 164,77 

Lydnadstävling  Ej budgeterat Ingår i utställning 

Årsmöte 100,00 0,00 

Övrigt 1 000,00 0,00 

Kontorsmaterial 100,00 0,00 

Arvoden lokaler 500,00 Ingår i utställning 

      

Summa 4 200,00 5 804,25 
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Budget, mål och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 

 

Budget för verksamhetsåret 2022: 

Konto Budget intäkter Budget kostnader Förväntat utfall 

 

Hemsida/PR  700,00  
Aktiviteter 4 st*  2 000,00  
Medlemsmöte 2 st  500,00  
Porto  100,00  
Bank/bankgiro/Swish  600,00  

Utställning 2022 25 000,00 22 000,00  
Läger 2022** 67 000,00 63 180,00  
Lydnadstävling  8 700,00 7 300,00  
Årsmöte  0,00  
Övrigt  1 000,00  
Kontorsmaterial  100,00  
Arvoden lokaler***  500,00  

    

Summa 100 700,00 97 980,00 2 720,00 

 

* Fyra stycken promenad/träningsträffar, två under våren och två under hösten. 

** Lägerverksamhet i samband med Degeberga utställning. Planerat ej beslutat  
*** Ev. kostnader för medlemsmöten hos annan SBK-klubb  
 

 

Mål för verksamhetsåret 2022: 

- Att arbeta för att få fler medlemmar som engagerar sig i lokalområdet både med 

arbete inom styrelsen och i samband med de arrangemang som klubben genomför  

 

- Att i samband med medlemsmöten arbeta för att genomföra olika typer av aktiviteter 

där både medlemmar och de som ännu inte blivit medlemmar är välkomna. Mötena 

ska vara en naturlig träffpunkt för dobermannägare och de som är intresserade av vår 

ras 

 

- Att under sommaren genomföra en dobermannhelg, där det finns möjlighet att delta 

vid utställning, tävling och exteriörbeskrivning 

 

- Att skapa förutsättningar för att klubbens medlemmar ska kunna genomföra 

mentalbeskrivning hund (MH). Arrangemanget genomförs utifrån behovet som finns 

och kan ev. genomföras i samarbete med annan rasklubb 
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Verksamhetsplan för 2022: 

- Årsmöte som kommer att hållas 2022-02-13  

 

- Medlemsmöte kommer att genomföras under våren (när datum fastställts kommer 

detta att presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning) 

 

- Dobermannträffar vid två tillfällen under våren (när datum fastställts kommer detta att 

presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning) 

 

- Preliminärt kommer ett dobermannläger att genomföras mellan 2022-08-10 och 2022-

08-12 i Degeberga. Lägret är öppet för samtliga dobermannägare i landet och 

kommer att anpassas så att alla kan delta oavsett förkunskap 

 

- Rasmästerskap i lydnad samtliga klasser 2022-08-13 i Degeberga 

 

- Svensk vinnarutställning för dobermann och inofficiell utställning för samtliga raser 

2022-08-14 

 

- Medlemsmöte kommer att genomföras under hösten (när datum fastställts kommer 

detta att presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning) 

 

- Dobermannträffar vid två tillfällen under hösten (när datum fastställts kommer detta 

att presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning) 

 

  

Åhus 2022-01-31 
 
 
 
 
 
…………………………………………                       ……………………………………… 
Eva Ohlin                    Stig Johansson 
Ordförande                    Vice ordförande 
 
 
 
 
…………………………………………                       ………………………………………. 
Mia Lange                    Viktoria Ekberg 
Sekreterare                                                              Kassör  
  
 
 
 
………………………………………..                         ………………………………………. 
Carl Wetter                                                               Maria Bolin          
Ledamot Suppleant  
    


