
 

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 

2016-02-25 per telefon 
 

Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Helén Torstensson, kassör, Helena Strömberg, 

sekreterare Irene Jonsson ledamot och Leif Stang suppleant. 

 

Anmält förhinder: Ulrika Stenholm, Ann-Git Rammus,  

 

§ 264 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 265 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 266 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Irene Jonsson att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§ 267 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§ 268 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte per capsulam 2016-02-23 genomgicks, godkändes och lades till 

handlingarna. Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till 

revisorerna, webbmastern och informera facebooksidan.  

 

§ 269 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 234:15,235:15 samt 248:15-251:15 behandlas under separata 

paragrafer, se bilaga 1.  

 

§ 270 Avgående skrivelser  

Inga avgående skrivelser fanns. 

 

§ 271 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 

 

Mental 

Exteriörbeskrivning som skett i samband med årsmöte hos lokalområde. Uppdrogs åt Irene 

Jonsson att kontakta lokalområdet för att höra vem som var arrangör samt även kontakta 

beskrivaren. 

 

Läger 

250:15 Nästa nummer av Brukshunden. Frågan är besvarad och lagd till handlingarna. 

 

Register 

234:15 Kvalitetssäkring av information. Hänskjuts till efter årsmötet 

235:15 Fråga om statistik för kullar. Hänskjuts till efter årsmötet 

 

Tävling 

Ipo 

252:15 IFR IPO World Championships 2016 - Information from Yvonne. Har skickats till 



 

 

 

 

kommittén. 

 

Uppfödare 

249:15 Spännande nyheter för dig som är uppfödare! Har skickats till kommittén och lades till 

handlingarna. 

 

 

Utställning 

248:15 Svar från AfBd gällande överklagan till SKK UK. Genomgicks och lades till 

handlingarna 

Utställningskommittén har fått swish nr:1233036266. 

 

 

§ 272 Nästkommande möte  

Fredagen 4 mars Upplands Väsby  

 

§ 273 Organisation 

251:15 Gemensamma ärenden - möte nu på lördag klockan 15.00 i Enköping 

 

§ 274 Övrigt 

244:15 Rottweiler arkiv/historia. 1) Beslutades Tacka Ja till erbjudandet om att samla historik 

och att ha tillåtelse till att återge/publicera klubbens material med korrekt källangivelse. 2) Idag 

finns inget utrymme i budget för avsättning av medel till något projekt. 3) Vi avstår från att  

gå in i projektet nu men ber frågeställaren återkomma nästa verksamhetsår då det blivit mer  

struktur på arbetet.  

 

Minnesanteckningarna från telefonmötet med rasklubbarna i oktober har det blivit antecknat att 

Rottweiler vill ha bort bruksklass. Det är fel då något sådant önskemål aldrig funnits från 

rasklubbens sida. Yvonne Brink har den 23/2-2016 kontaktat Margareta Carlsson och 

rapporterat felaktigheten. 

 

Yvonne Brink har historiskt material som tillhör föreningen som måste arkiveras. Styrelsen 

uppdrar till Yvonne Brink att skaffa arkiveringsplats till materialet. 

 

§ 275 Mötet avslutas 

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

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helena Strömberg 

 

 

 

Justeras 

 

 

Yvonne Brink   Irene Jonsson 



 

 

 

 

      Bilaga 1.  

 

Inkommande skrivelser,  

 

234:15 Kvalitetssäkring om information 

235:15 Fråga om statistik för kullar 

244:15 Arkiv 

248:15 Svar från AfBd gällande överklagan till SKK UK 

249:15 Spännande nyheter för dig som är uppfödare! 

250:15 Nästa nummer av Brukshunden 

251:15 Gemensamma ärenden - möte nu på lördag klockan 15.00 i Enköping 

 

  



 

 

 

 

 

 


