Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte
22-24 maj 2015 Arlanda.
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Ulrika Stenholm, Ann-Git Rammus, Irene Jonsson
ledamöter, Maria Panula & Leif Stang suppleanter.
§ 87 Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 88 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 89 Val av justeringsman
Beslutades att välja Leif Stang att utöver ordförande justera protokollet.
§ 90 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.
§ 91 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2015-05-05 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna,
webbmastern och facebooksidan.
§ 92 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 94:15- 103:15
§ 93 Avgående skrivelser
§ 94 Ekonomi
Kontoställningar 20150514
Konto
Kontonummer
AfR Centralt
8060-6,183 016 891-8
AfR Läger
8060-6,183 109 603-5
AfR Mental
8060-6,183 109 601-9
AfR PR
8060-6,183 109 605-0
AfR SSU
8060-6,183 109 606-8
AfR Utst
8060-6,183 109 602-7
Sparkonto
8060-6,183 016 892-6
Sparkonto
8060-6,183 065 570-8
Summa

Tillgängligt belopp
46 240,83
241 703,97
11 313,96
23 915,31
25 735,07
26 624,15
472,46
220 110,29
596 116,04
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b)Kassören har varit i kontakt med Folksam och inväntar vidare information. Beslutades
uppdra åt Ann-Git & Helén att sätta in 100 000 SEK hos Folksam Under förutsättning att det
ger 9% ränta under 1 år och att pengarna är disponibla efter ett år.
c) Uppdrar åt kontaktpersoner för läger, SSU & utställning att kontakta kassörerna för en
halvårsredovisning till huvudkassören.
§ 95 Åtgärdslista
Åtgärdslistan genomgicks
§ 96 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga
Avel & Hälsa
Linda Heske har meddelat att hon kontaktar SLU för en uppföljning av EP projektet. Uppdrar
åt Ulrika att tillfråga Linda om hon kan tänka sig att vara behjälplig som veterinärmedicinsk
kontaktperson.
Mailkontakt har hafts angående rapport men inget har återrapporterats.
100:15 Forskningsnyheter nr 5 2015. Har skickats till kommittén och lades till handlingarna
RAS: uppdrar åt Ulrika att kontakta kommittén för att färdigställa sina delar av RAS.
Beslutades uppdra åt Yvonne & Helena att färdigställa övriga delar.
Hänvisning
Rasklubbens hänvisningsregler. Beslutade tillskriva avel & hälsa samt uppfödarkommittén för
yttranden i frågan. Uppdrogs åt Yvonne och Ulrika att kontakta respektive kommitté.
Info
Diskussion om kullredovisning. Beslutades uppdra åt Helena att kontakta Anette Gustavsson
om en förenklad version av listan. Uppdrar åt Yvonne att kontakta försäkringsbolagen för
information om ledstatus och index.
Uppföljning av 93:15 Motion om motion. Beslutades uppdra åt Leif att författa en tydlig
information angående skrivelser och motioner.
Monter på Stockholms Hundmässa. Uppdrar åt Helena att kontakta SKK för bokning av
montern. Tillsätter arbetsgrupp bestående av Ann-Git Rammus, Ulrika Stenholm och Helena
Strömberg sammankallande.
Tidningen Rottweilern
Riktlinjer för artiklar & insändare som publiceras. Beslutades uppdra åt Yvonne Brink att
kontakta redaktören angående tiden mellan korrekturläsning-tryckning samt dra upp riktlinjer
för en bättre kommunikation. Uppdrar åt Yvonne att besvara frågeställning från redaktionen.
Styrelsen beslutade att artiklar och insändare inte ska kunna uppfattas som kommersiella.
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Webbenkät
Leif redovisade den reviderade enkäten, beslutade att Leif Stang skickar enkäten till
webmaster för publicering. Beslutades även att Leif hanterar svaren
Internationell och Nordiska
Minnesanteckningarna från IFR kongressen 2015 i Prag genomgicks. Beslutades att
information som ska skickas till ”Rottweiler in the World” skickas till Yvonne Brink som
sammanställer och skickar till tidningen. Beslutades informera om möjligheten att skicka
material till tidningen genom vår egen medlemstidning samt sociala medier uppdrogs åt
Yvonne Brink.
Jubileumskommittén
Anteckningarna från mötet genomgicks.
Konferens för Lo:n samt kommittéer och kontaktpersoner
a) Föreläsning av Gunnel Crona om mentalitet
b)Presentation och diskussion kring föreslaget program
c) Beslutades att det finns ett stort värde av att hela styrelsen deltar.
Läger
Susanne Wilhelmsson har getts tillgång till medlem online.
Beslutades uppdra åt Leif att kontakta kommittén angående jubileumsåret och grillkväll.
Inkommande 96:15 fråga från medlem rörande verksamhetsberättelser. Helén Torstensson har
tagit fram underlag vilket skickas till frågeställaren av sekreteraren till veckan.
Mental
a) Inkommande 98:15 Möte 12 juni kl 18.00-22.00 Radisson Arlandia beslutades att Yvonne
Brink och Patrik Grönfeldt åker.
b) Planerade aktiviteter i kommittén. Veronica Nilsson för en kommunikation med
sammankallande angående lösningar på utbildningar.
Inkommande 103:15 förfrågan från utskottsgruppen.
Banan är sedan många år godkänd av MT domare. Banan är lokaliserad på privat mark men ägs
av Upplands LO och var även så vid godkännandet. Banan har använts av uppfödare runtom i
landet knutna till Svenska Rottweilerklubben då Upplands Lokalområde varit hjälpsamma och
haft en engagerad funktionärskår.
Samtliga MH läggs ut på SBK tävling all anmälan sker där, även PM där deltagande hundar
samt funktionärer anges, PM ligger även ute på lokalområdets hemsida fullt offentligt.
Styrelsen har diskuterat en händelse 19 maj 2015 där testledaren visat hund på utställning som
deltager på MH. Hunden och ägaren bor i anslutning till banan. Perioden från utställning till
testtillfället var 4 dagar. Ordinarie testledare lämnade återbud p.g.a. sjukdom i sista stund,
alternativen var då att genomföra med testledare på plats eller ställa in. Konstaterades att
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felaktighet begåtts men inte med avsikt. Beslutades att uppdra åt sekreteraren att besvara
skrivelsen.
Register
Beslutades uppdra åt Ann-Git Rammus att kontakta kommittén om möjligheten att ha
redovisning på hemsidan motsvarande tidigare registerutgåva.
SSU
Anteckningar från kommittén genomgicks. Beslutades att funktionärer som tillhör föreningen
som ej deltager med hund i ngt arrangemang har rätt att få reseersättning, mat samt boende.
Beslutades att från 2016 döpa helgen till ”Årtal Rottweilerevent & SSU”. Beslutades uppdra åt
Helena Strömberg och Yvonne Brink samt Helén Wallman att arbeta fram ett förslag för
framtida samarbete för utställning och SSU. Ordförande tackar Helén Wallman för sin insats
som sammankallande i kommittén 2015.
Tävling
91:15 Högre anmälningsavgift för Rasmästerskap. Beslutade att föreslå FS en höjning av
anmälningsavgift för start i elitklass bruks/lydnad samt IPO 3 och BSL 3 ska ske med 100 SEK
för samtliga deltagande i Rasmästerskap. Beslutar uppdra åt sekreteraren att göra ett
protokollsutdrag och skicka till Camilla Hjort.
Punkten omedelbart justerad.

94:15 Ansökan om tävlingar och prov för 2016. Sammankallande har informerat samtliga
lokalområden och kommittéer. Veronica Nilsson kommer vara sammankallande behjälplig.
95:15 Ansökan om tävlingar och prov för 2016 - Kontaktuppgifter till SBK distrikt. Har
delgetts kommittén.
Inkommande 101:15 från Schäferhundsklubben angående gemensamt SM för bruksraser.
Beslutar tillsätta Patrik Ohlsson som kontaktperson, sekreteraren uppdrogs meddela Sv.
Schäferhundklubben.
Tävlingskommittén rapporterar att Ulrika Stenholm & Helena Strömberg anordnar
kamratfesten på lördagskväll.
Skutskär har fått förfrågan angående rasmästerskapen i bruks 2016 de återkommer efter 11 juni
med svar.
2015 års rasmästerskap sker 26 juni i Södertälje på grund av missförstånd har det annonserats
ut i Skutskär, där kommer en vanlig lydnadstävling arrangeras. OBS ej RM
Beslutades tillskriva samtliga rasklubbar angående rascert(bästa bruksras) på bruksprov.
Uppdrogs åt Ulrika Stenholm att formulera förslag på skrivelse.
IPO
a) Beslutar att Rasmästerskap i IPO, BSL och lydnad ska arrangeras i samband med
Rottweilerevent & SSU de år Svenska Rottweilerklubben inte arrangerar Scandinavian
Klubsieger. Förfrågan har gått till Halmstad för arrangemang av rasmästerskapen 2017.
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Uppfödar
a)Höstens uppfödar och täckhundsägarkonferens tillsammans med avel och hälsa. Annons har
varit i Rottweilern nr 2 2015. Föreläsning om korsband, index och diskussion kring mentalitet.
b) Uppföljning med hjälp av registerkommittén angående uppfödarna på listan Sara Awander
och Anna Lindgren kommer samarbeta för att hålla listan aktuell.
c) Organisation kring uppfödarutbildning. Beslutades uppdra till Yvonne Brink att den snart
färdigreviderade kursplanen läggs ut på hemsidan.
Utställning
Mats Hedberg rapporterar att det ekonomiska utfallet är ngt plus efter årsmötesutställningen.
Mats kommer med en utförligare redovisning till nästkommande möte.
Östra LO kommer i samband med höstutställningen anordna rallylydnads tävlingar vilket
utställningskommittén ser positivt på.
§ 97 Lokalområden
Uppland: Information från lokalområdet genomgås.
Värmland/Dal
99:15 Dagordning för extrastämma 30 maj Värmland-Dals distrikt. Har skickats till ordförande
och lades till handlingarna.
Diskussion fördes kring ”åtgärdsprogram” för att aktivera de vilande lokalområden som finns.
Uppdrogs åt Irene Jonsson att se över att hemsidan har aktuell information för lokalområdena.
§ 98 Organisation
a)Rapport från kongressen 8-10 maj 2015 där Ann-Git Rammus & Helena Strömberg deltog.
b)Organisationen inom Svenska Rottweilerklubben. Omorganisation från sektorer/kommittéer
till utskott. Arbetet har påbörjats och fortsätter nästa fysiska styrelsemöte.
c) Medlemsmötet i samband med lägret. Diskussion fördes kring aktuella ämnen som
Jubileumsåret, Ras SM, utbildningar inom mental, rapporter från styrelsen.

§ 99 Nästkommande möte
Nästkommande möte är 2015-08-06 kl. 19.00 telefon
Nästa fysiska möte är 22-23 augusti på Arlanda. Helena bokar mötet, Ann-Git är sekreterare på
det mötet.
§ 100 Övrigt
Genomgång av SKK:s riktlinjer för digitala medier. Diskussion har förts kring de fastslagna
riktlinjerna samtliga är insatta i dokumenten.
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Målstyrningsdokument Helén Wallman har erbjudit sig att i fortsättningen arbeta med målen,
beslutades att Helén Wallman fortsätter arbetet med målstyrningsdokumenten. Uppdrogs åt
sekreteraren att meddela Helén.
Förväntningar på årets arbete. Diskussion har förts och stor enighet att man vill fokusera på
utveckling i organisationen.
97:15 Kongressen 2016 meddelades att den sker 14-15 maj 2016 i Stockholmsregionen.
Säkring av kommunikation inom föreningen diskuterades beslutade hanteras efter framtagna
riktlinjer
Inför varje möte tar kontaktpersonen kontakt med sin kommitté och stämmer av om det finns
något att rapportera.
Inkommande skrivelser med anknytning till kommittén skickas med ärende nr till kommittén
av sekreteraren.
För inkommande från kommittén så bör de skicka både till sin kontaktperson samt
till sekreteraren vilket ska bekräftas med skrivelsens ärende nr.
§ 101 Mötet avslutas
Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Helena Strömberg
Sekreterare

Justeras

Yvonne Brink
Ordförande

Leif Stang
Suppleant
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Bilaga 1.
Inkommande
94:15 Ansökan om tävlingar och prov för 2016
95:15 Ansökan om tävlingar och prov för 2016 - Kontaktuppgifter till SBK distrik
96:15 Verksamhets berättelser
97:15 Kongressen 2016
98:15 MT-möte 12 juni
99:15 Dagordning för extrastämma 3o maj Värmland-Dals distrikt
100:15 Forskningsnyheter nr 5 2015
101:15 RAS-SM
102:15 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober 2015
103:15 Privat mentalbana
Avgående skrivelser
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