Minnesanteckningar från konferens med
Lokalområdesordföranden den 8-9 april 2017 i Södertälje.

Närvarande:
Jan Edlund ordförande Gotlands Lokalområde.
Irene Jonsson, ordförande i Dalarnas Lokalområde
Tomas Olsson, vice ordförande Värmland/Dals Lokalområde
Diana Birgersson, ordförande i Skåne/Blekinge Lokalområde
Lena Jonsson, ordförande i Västernorrlands Lokalområden (Styrelseledamot i HS)
Malin Åsander, orförande i Upplands Lokalområde deltog lördag.
Yvonne Brink, ordförande i Huvudstyrelsen (HS)/Konferensledare.

1. Konferensens öppnande
Yvonne hälsade alla välkomna och såg fram emot en kreativ och spännande helg då
det var första gången som så många lokalområdesordföranden samlades.
2. Presentation
Samtliga deltagare presenterade sig och vi kunde konstatera att det satt en stor
portion kompetens runt bordet.
3. Programmet
Genomgång av helgens program där vi konstaterade att det fanns möjlighet att lägga
till punkter.
4. Kommunikation HS – Lokalområden – Mailkonversation. Kontakter via
kontaktperson, Kvittens att mail kommit fram, Automatsvar vid frånvaro med
hänvisning. Uppföljning.
Kontakterna har enligt deltagarna varit ”sådär” och I vissa lokalområden har det
saknats kontakter helt med HS. Här behöver det bli en förbättring.
Informerades om att i HS finns beslut att alla skall läsa av sina mail minst var 3:e dag.
Om man inte får kontakt med HS d.v.s. att den man tillskrivit inte hört av sig inom 1
vecka, ring eller skicka ett SMS. Det kan ha blivit något fel eller att mail inte kommit
fram.
Har man problem med mail skall Anna Lindgren kontaktas (hennes mail lämnades till
deltagarna) då hon är ansvarig för Binero. Uppmanades alla att använda läskvitto.
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Det ansågs att hela rasklubben skall använda rottweilerklubben.se när det gäller mail
och att det inte skall vara några privatmail inom klubbarbetet.
Lena Jonsson hjälper till att ordna automatsvar på våra mailadresser för dem som
inte kan det själva.
Vi kom överens om att samtliga lokalområden skall få en medlemslista 2 gånger per
år, i Juni och den 15 Januari. Lokalområdena filtrerar själva fram sina lokalområden
genom postnummer och filtrerar även fram mailadresser inom LO:t.
Påtalades att kassören är dålig på att svara på mail.
Yvonne tar med sig detta och undersöker varför och om det är problem med mailen.
Vidare kom vi överens om att HS skall begära ut lista på Rottweilerägare från
Jordbruksverket och skicka ut till våra lokalområden.
Lokalområdena kan då inbjuda nya Rottweilerägare att bli medlem genom kontroll
mot medlemsmalistorna.
5. Hemsidan
Informerades om att hemsidan skall omarbetas och bl.a. bli mera lättnavigerad och
överskådlig.
Frågan ställdes vad det skulle kosta att ha någon professionell som omarbetar
hemsidan. Informerades om att de som nu är en arbetsgrupp som arbetar med detta
är duktiga och att vi skall se vad dom kommer med för förslag.
Facebook hänvisar till hemsidan när det gäller olika saker och information.
Föreslogs att Hemsidan och Facebook skall vara samma som jobbar tillsammans.
6. Bruksprov
Diskuterades bruksproven och svårigheten att på ett enkelt sätt kunna arrangera
prov.
Konferensen konstaterade att detta behöver lyftas upp på en högre nivå och få hjälp
med att förenkla både ansökningsförfarandet och provens utformning.
Frågan ställdes varför rasklubben skall behöva gå via distrikten för att arrangera prov
när man i andra sammanhang jämförs med distrikt.
Yvonne tar med sig frågan till mötet dagen före kongressen.
7. Ekonomi
Konstaterades att medlemsavgifte idag, den centrala delen, börjar bli alltför hög och
det är klubbarna som egentligen behöver höja men det blir svårt när det höjs centralt
hela tiden.
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Medlemsavgiften blir så hög att när familjer kanske får en försämrad ekonomi av
någon orsak så är det en inte oansenlig summa som betalas till klubb och då väljs den
bort.
Samtliga uppmanades att ta kontakt med ”sitt” Studiefrämjande för att få kanske få
ekonomisk hjälp till föreläsare.
Man arrangerar ett Kulturarrangemang och man får höra med Studiefrämjandet vad
som gäller då det kan skilja sig något i olika delar av landet.
8. Kalendern
För att få en helhet över hela rasklubbens verksamhet så uppmanades alla att lägga
in sina arrangemang i vår kalender. Det finns säkert arrangemang som inte alla vet
om men flera skulle vilja åka på om man visste om att det fanns.
Skicka till webmastern och be henne lägga ut.
Sekreteraren i HS kan skicka ut och fråga om arrangemangen och vidarebefordra till
webmastern om man önskar.
9. Arrangemang
Informerades om att när man har arrangemang så är det bra med
”kringarrangemang” för att få mycket saker att kunna delta i.
Malin Åsander informerade om att man har haft ”Fiskdamm för hundar” vilket var
mycket populärt. Det finns hur mycket roliga saker som helst och det är bara att
använda fantasin.
10. Uthållighetsprov. (UHP)
Diskuterades uthållighetsprovet. Provet är på 20 km med 2 raster.
Vi hoppas att några av våra lokalområden kan arrangera UHP och uppmanade alla att
hämta hem bestämmelser från Svenska Brukshundklubbens hemsida.
Där finns också information och tankar kring provet som är ett konditionstest och
ansvarig på SBK är Utskottet Avel och Häls/Friskvård.
11. Rottweilermärket
Diskuterades det märket som finns i Svenska Schäferhundklubben och som heter
Schäfermärket. Vi arbetade i två grupper och det kom fram lite olika tankar kring vad
som skulle kunna ingå och vad syftet med märket skulle vara.
Vi behöver nå så många Rottweilerägare som möjligt och entusiasmera dem att ta
märket för att även de som inte är tävlingsintresserade skall kunna ha någon form av
intyg på att man har gjort något med sin hund som är positivt ur samhällssynpunkt.
Vi kom överens om att varje lokalområde skulle diskutera ett ev. märke i sin styrelse
och vad det skall innehåll och att de olika styrelserna återkopplar till HS efter
sommaren. Samtliga erhöll de tankar och innehåll som Schäferklubben har.
Resultatet från grupparbetet blev följande:
3

Rottweilermärket/Dagsaktivitet/Även social del
Sitt, ligg och komma när man kallar.
Hantering - Kan klappa om den
Miljöprovet i BH provet/eller det gamla praktiska Hundborgarprovet
Teorifrågor från hundborgarmärket – justerat
Godkänd - Tydliga regler
Dom som vill:
Träna för att kunna göra Startklass i Lydnadsprovet.
Lokalområdet arrangerar träning och prov.
Kan börja arbetas med när som helst men senast från 2018-01-01
Syftet:
Riktas till hundägare som inte är självgående att träna, tävla.
Vi vill ha en hund som kan klara av den vanliga dagsrutinen och ha ”papper” på det.
12. Föreningspärm
Infokommittén hade gjort en pärm med material såsom policys, stadga etc. och
delade ut till de närvarande. Ett lokalområde tog med pärm till ett annat LO som inte
kunde närvara.
Infokommittén kommer att skicka ut kompletteringar och ändringar.
Önskemålet från LO – ordförandena är att pärmen även skall finna i aktuellt skick på
hemsidan vilket infokommittén ser till att det blir gjort.

Söndag den 9 april.
13. Arbete med målen – Hur skall vi nå fram och hur skall vi arbeta tillsammans få
Diskuterades mycket och livligt kring målen som styrelsen föreslagit och årsmötet
beslutat. För att nå både delmål och mål så behöver vi göra en gemensam insats.
Här kommer en kort sammanfattning.
Uppfödare
För att öka engagemanget och deltagande på olika arrangemang så behöver vi få våra
uppfödare anslutna till rasklubben.
En kontakt bör tas med uppfödare som inte är medlemmar.
Vi kom överens om att Lena Jonsson, infokommittén skickar listan på uppfödare till
lokalområdena. Lokalområdena plockar själva ut uppfödare inom området som man
ser inte är anslutna och tar kontakt med dessa. Lokalområdena skall efter genomgång
återkoppla till Lena Jonsson vilka uppfödare på listan som redan är medlemmar.
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Flera aktiva uppfödare som anmäler sina valpköpare till rasklubben gör att vi också
på sikt får flera medlemmar och på sikt även flera funktionärer.
Det innebär att lokalområdena bör ha någon form av aktivitet som kan vara trevligt
för alla.
MH
Rasklubben behöver bli mera aktiva när det gäller att hjälpa uppfödare att få sina
kullar beskrivna.
Det finns tre vägar:
1. Lokalområdet arrangerar MH på egen bana.
2. Lokalområdet hyr bana av en lokalklubb för att kunna arrangera MH.
3. Lokalområdet hjälper uppfödaren när denne kontaktar lokalområdet att få kontakt
med en lokalklubb som kan arrangera ett MH för kullen.
Det gör också att vi får flera beskrivna över tid.
Irene Jonsson informerade om att Dalarnas uppfödare går direkt till lokalklubbarna
för att få hjälp
14. Allmänt
Diskuterades mailadresser och man var helt överens om att i rasklubben skall vi
använda Rottweilerklubben.se och dom som inte har det eller har den vilande skall
kontakta Anna Lindgren ansvarig för Binero för att få igång sin mail.
Mailen skall inte vara knutet till en privatperson utan vara rottweilerklubbens så när
det byts funktionär så följer mailen med till nästa funktionär.
Då får rasklubben inget krångel med att mail går till felaktig privat adress.
Västra Lokalområdet har idag privat mail men vi skall informera om att dom
kontaktar Anna Lindgren som hjälper dem att få en organisationsadress.
Gotland skall rensa sin brevlåda.
15. Utbildning – Ekonomi
Diskuterades varför alla lokalområden skall ha en egen kassör då det är svårt att få
någon att ta den posten.
Finns det en möjlighet att få någon som hjälper alla lokalområden eller regionsvis etc.
Bör undersökas.
Det påtalades att det kanske vore bra med någon form av utbildning för styrelserna i
lokalområdena
16. Årets konferens
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Modellen ”lunch till lunch” uppskattades och ansågs vara mycket positivt och man
kände att man hade hunnit med mycket och att det var effektivt. Dessutom var det
också viktigt att träffas.
17. Rottweilerns dag 2018 – Jubileumsevent.
Diskuterades att ha en Rottweilerns dag 2018 i samband med jubileét,
föreslogs 8 el. 9 september alternativt i slutet av maj.
Uppdrogs till styrelserna i lokalområdena att komma med förslag till Lena Jonsson
infokommittén på något arrangemang som skall vara gemensamt för alla. Lena ser då
till att kommunicera ut de olika förslagen.
Sedan är det meningen att alla kan ha lite olika kringarrangemang vad som helst som
passar lokalområdet.
18. 2018 Års ordförandekonferens
2018 års ordförandekonferens skall avhållas den 7-8 april
19. Avslutning.
Yvonne tackade de närvarande för en mycket givande konferens och vi avslutade
årets konferens med lunch.

Vid Pennan
Yvonne Brink
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