
 

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 

2016-02-17 per telefon 
 

Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Helén Torstensson, kassör, Ulrika Stenholm, Ann-Git 

Rammus, Irene Jonsson ledamöter. 

Anmält förhinder: Helena Strömberg, sekreterare och Leif Stang suppleant. 

 

§ 240 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 241 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 242 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Irene Jonsson att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§ 243 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Ann-Git Rammus som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§ 244 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2016-02-03 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 

webbmastern och informera facebooksidan.  

 

§ 245 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 229:15 – 238:15 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  

 

§ 246 Avgående skrivelser  

Inga avgående skrivelser fanns. 

 

  

§ 247  Ekonomi  
 

Konto Kontonummer 
Tillgängligt 

belopp 

AfR Centralt 
8060-6,183 016 

891-8 
49 073,37 

AfR Läger 
8060-6,183 109 

603-5 
185802,47 

AfR Mental 
8060-6,183 109 

601-9 
14776,96 

AfR PR 
8060-6,183 109 

605-0 
11 626,31 



 

 

 

 

AfR SSU 
8060-6,183 109 

606-8 
6913,47 

AfR Utst 
8060-6,183 109 

602-7 
44127,09 

Sparkonto 
8060-6,183 016 

892-6 
472,56 

Sparkonto 
8060-6,183 065 

570-8 
70 156,14 

Folksam 
 

100000 

 
 Summa 482 948,37 

 

 

§ 248 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan utskickad av Leif Stang. Alla rapporterar sina uppdrag till Leif. 

 

 

§ 249 Lokalområden.  

 

 

Dalarna 

Rapporterar att de ska ha årsmöte. 

 

Uppland 

239:15 Styrelse Upplands LO 

 

Gävleborg har haft årsmöte och ska inkomma med rapport. 

 

Värmland-Dal har haft årsmöte och ska inkomma med rapport. 

 

VästerNorrland 

 

Västra 

 

Östra 

238:15 Sörmlandsdistriktets årsmöte, inbjudan är vidarebefordrad till Östra LO. 

 

§ 250 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 

 

Avel & Hälsa 

229:15 Projekt om beteendeegenskaper är vidarebefordrad till Avel & Hälsa 

 

Kommittén rapporterar att avelsrådgivningen flyter på.  

Sara är kontaktperson. 

Samarbete med Ole Frykman pågår angående korsband. Linda Heske finns kvar som mentor. 

 

 



 

 

 

 

Bruksnytt  

Inget att rapportera. 

 

Hänvisning  

 

Angående riktlinjer. 

Styrelsen har fått frågor om de riktlinjer som finns angivna på hemsidan stämmer med taget 

beslut. 

Efter en ordentlig kontroll kunde styrelsen konstatera att riktlinjerna stämmer inte med taget 

årsmötesbeslut. Beslutet togs redan vid 2014 års årsmöte och har feltolkats varvid felaktig text 

har publicerats på hemsidan.  
 

Det fanns en motion från Monika och Peter Selling enligt följande: 

1/2013 Motion – ändring av rasklubbens riktlinjer för avel: MT-mentaldel eller MH 

 

I riktlinjerna för valphänvisning genom rasklubben skall föräldradjuren i en kombination innan 

genomförd parning uppfylla följande krav på mental status korning/MT  

mentaldel eller MH 12-24 månader. 

I tillägg är det så att hund som i korning/MT-mentaldel blir underkänd ej äger rätt att tillgodoräkna sig 

MH-beskrivning för valphänvisning/avelsrådgivning. 

Vi anser att MH-beskrivning skall vara avgörande för valphänvisning gen om rasklubben. 

Korningens MT-mentaldel i sitt nuvarande utförande är mer en lämplighets test och bör ses som ett 

komplement till MH-beskrivning. 

 

Svenska Rottweilerklubben bör därför prioritera MH-beskrivning före korningens MT-mentaldel. 

 

Vi föreslår: 

Att tillägget hund som blivit underkänd på korning äger ej rätt att tillgodoräkna sig MH-beskrivning för 

valphänvisning/avelsrådgivning tas bort. 

Monika & Peter Selling 

 

Styrelsens yttrande: 

 

Styrelsen ser också att MH-beskrivning är ett bättre verktyg för avelsutvärdering och föreslår årsmötet 

att motionen skall bifallas 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att bifalla motionen. Medlem 309 reserverar sig 

för beslutet. 

 

_____________________________________________________ 

 

Det här innebär att texten i riktlinjer för vår valphänvisning är fel – lägger till 

understruken text enligt årsmötesbeslut 2014 

 
Texten i Rottweilerklubbens riktlinjer innefattar: 

-Höftleder och armbågar utan anmärkning (HDA eller B, ED 0) 

-MH-12-24 månader (utan diskvalificerande fel, se nedan) eller genomförd MT.  

(Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett 

MH 12-24 utan diskvalificerande fel enligt årsmötesbeslut 2014) 

-Exteriördel för MT eller MH 

-Lägst VG i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i 

klassen 18-24 mån och över 



 

 

 

 

-Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua. 

 

Uppdrar till Yvonne Brink att lägga ut på hemsidan, fb o tidning. Beslutet är omedelbart 

justerat. 

 

Förslag till hänvisningsregler som på uppdrag av årsmötet 2015 återremitterades till styrelsen. 

 

Kombinationen får inte bryta mot Skk:s grundregler. Där innefattas inavelsgraden 6,25 %.  

Höfter och armbågar utan anmärkning (Avvakta med index) 

till utvärderingen är klar )  

MH utan för rasen diskvalificerande fel 12-24 månader alt MT 

Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett 

MH 12-24 utan för rasen diskvalificerande fel. 

Godkänd officiell exteriörbeskrivning  

Hanhundsanvändningen oförändrad.  

Detta innebär att ögonlysningen försvinner och kravet på utställningsmerit utgår. Vi föreslår 

också att man föreslår årsmötet att ge styrelsen i samarbete med avel & hälsa samt 

mentalkommittén i uppdrag att riktlinjerna för valphänvisning och avelsrådgivning ska vara ett 

levande dokument där ovan nämnda grupper har mandat att genomföra ändringar. Detta skulle 

innebära att man kontinuerligt kan arbeta med riktlinjerna och kontinuerligt ta hänsyn till 

aktuella forskningsresultat.  

 

Beslutades presentera förslaget på årsmötet 2016 enligt uppdrag av årsmötet 2015. 

 

Info 

Inget att rapportera. 

 

Läger  

Inget att rapportera. 

 

Mentalkommittén 

230:15 Info från SBK Stockholmsdistriktet 

232:15 Inbjudan fälttester MT har vb till kommittén  

238:15 Mötesanteckningar har vb till kommittén  

  
Register 

234:15 Kvalitetssäkring av information. Hänskjuts till nästkommande möte 

235:15 Fråga om statistik för kullar. Hänskjuts till nästkommande möte 

Terese Hartvig och Johanna Haglund har genomgått lathundsutbildning. 

 

SSU  

Arbetet löper på. 

 

Tävlingskommittén. 

Arbetet löper på. Angelica Göbel o Karin Morander är tillsatta. Gruppen tillsattes under 

november 2015. 

 

Utställningskommittén 

Ca 125 anmälda till årsmötesutställningen. Bo Wiberg kommer att exteriörbeskriva. 

Yvonne Brink o Bo Wiberg ska examinera en domare i vidareutbildning. 

236:15 Antal examinatorer för varje ras. Svenska Rottweilerklubben har åtta svenska domare 



 

 

 

 

en finsk och en norsk. 

Styrelsen föreslår att Bo Skalin och Gerard O’Shea tillfrågas om att bli nya examinatorer. 

Uppdrar åt Yvonne att kontakta dessa samt meddela SBK vid positivt svar. 

237:15 Svar på skrivelse revidering av utställning- och championatregler. Genomgicks och 

lades till handlingarna 

 

§ 251 Organisation  

 

231:15 Rapportering av ny styrelse. Hänskjuts till konstituerande möte. 

233:15 Anmälan från medlem. Disciplinnämnden/SKK har en blankett som ska användas. 

Denna har skickats till medlemmen. 

 

Medlemsmötesprotokoll från mötet under lägret inkom idag, uppdrogs till Yvonne Brink att 

skicka till hemsidan och facebooksidan. 

 

 

§ 252  Nästkommande möte  

Om behov finns kallas till möte. 

 

 

§ 253 Övrigt 

Årsmötet: Helena Strömberg och Ann-Git Rammus ansvarar för medlemskontrollen. 

Leif Stang och Ulrika Stenholm ansvarar för motionerna. Patrik Ohlson tar hand om  

Vandringspriserna tillsammans med Yvonne Brink. Ansvarig för ekonomin är Helén 

Torstensson. 

 

§ 254 Mötet avslutas 

Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Ann-Git Rammus 

 

 

 

Justeras 

 

 

Yvonne Brink   Irene Jonsson 



 

 

 

 

      Bilaga 1.  

 

Inkommande skrivelser,  

 

229:15 Projekt om beteendeegenskaper 

230:15 Info Sbk Stockholmsdistriktet 

231:15 Rapportering av ny styrelse 

232:15 Inbjudan fälttester Mt  

233:15 Anmälan från medlem 

234:15 Kvalitetssäkring om information 

235:15 Fråga om statistik för kullar 

236:15 Antal examinatorer 

237:15 Sbk:s svar ang revidering ceritfikat och utställningschampionat 

238:15 Mötesanteckningar Mt revidering 

239:16 Upplands Lo styrelse 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


