Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte
22-23 augusti 2015 Arlanda.
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Ulrika Stenholm, Ann-Git Rammus ledamöter, Maria
Panula & Leif Stang suppleanter.
Anmält frånvaro: Irene Jonsson
§ 108 Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 109 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 110 Val av justeringsman
Beslutades att välja Leif Stang att utöver ordförande justera protokollet.
§ 111 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.
§ 112 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2015-08-06 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna,
webbmastern och facebooksidan.
§ 113 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 104:15-133:15
§ 114 Avgående skrivelser
112:15
136:15 angående revidering av MT. Svar har skickats till Sbk med kopia till rasklubbarna.
Styrelsen har tillskrivit Sbk om framtida beskrivarutbildningar.
§ 115 Ekonomi
Konto
AfR Centralt
AfR Läger
AfR Mental
AfR PR
AfR SSU
AfR Utst

Kontonummer
8060-6,183 016 891-8
8060-6,183 109 603-5
8060-6,183 109 601-9
8060-6,183 109 605-0
8060-6,183 109 606-8
8060-6,183 109 602-7

Tillgängligt belopp
86 249,93
198 364,97
7 893,96
20 952,31
11 699,07
31 855,37
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Sparkonto
Sparkonto

8060-6,183 016 892-6
8060-6,183 065 570-8
Summa

472,46
220 110,29
577 598,36

Beslutade uppdra åt kassören att kontakta Swedbank angående Gävleborgs Lokalområdes
konto. Placering av pengar hos Folksam har gjorts enligt tidigare beslut. Uppdrogs åt Helén att
undersöka vilka möjligheter som finns för att öppna Swish åt föreningen
§ 116 Åtgärdslista
Åtgärdslistan genomgicks
§ 117 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga
Avel & Hälsa
107:15 har vb till kommittén och lades till handlingarna.
121:15 Forskningsnyheter nr 6 2015. Skickades till kommittén, genomgicks och lades till
handlingarna
123:15 Inbjudan avelskonferens 22 november. Skickades till kommittén, genomgicks och lades
till handlingarna. Noterades att inget intresse inkommit. Uppdrogs åt Ulrika att påminna
kommittén.
Hänvisningsregler/riktlinjer. Uppdrar åt Ulrika att se över dagens hänvisnings och riktlinjer
och skickar förslag på ett dokument istället för de två som finns idag.
Skrivelse från kommittén rörande information och möjlighet att delta på konferenser och
föreläsningar. Kommittén meddelar att detta förbättrats. Beslutar att uppdra åt Ulrika att
informera om de centrala konferenser som nämns.
Inkommande 134:15: Minnesanteckningar, telefonmöte avel och hälsa 2015-05-19.
Styrelsen meddelar att inga förfrågningar om avelsrådgivning inkommit. Uppdrar åt Ulrika att
gå tillbaks till kommittén med fråga om källhänvisning som bör finnas som underlag för
information.
Styrelsen beslutade be kommittén ta fram förslag på hur man kan förbättra attityden och
öppenheten kring sjukdomsredovisningar.
Styrelsen uppdrar till Ulrika att kontakta kommittén för att höra hur kontakten med den
veterinär som visat intresse att ingå i kommittén fortlöpt.
Diskussion har förts om att skapa en separat Hälso & Friskvårdskommitté för att lättare nå ut
till den enskilde hundägaren. Uppdrogs åt Ulrika att kontakta kommittén för vidare
kommunikation kring det.
RAS
Styrelsens målsättning är att RAS ska färdigställas under året.
57:15 Uppföljning av RAS. Kontaktade John Örvill för påseende av eventuella felaktigheter.
Hänvisning
Noteras i Avel och Hälsa
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Info
133:15 Behöver förbättras. Inkommande från webmaster angående kommunikationen.
Diskussion fördes kring hur kommunikation kan förbättras och effektiviseras. Styrelsen kom
fram till: Bättre kontakt med sina ansvarsområden, delta på vissa möten ha tätare
telefonkontakter. Alltid ha ett sista svarsdatum i skrivelser som behöver besvaras.
Beslutade uppdra åt Ulrika att kontakta webmaster angående en fast länk väl synlig till
valphänvisningen.
Facebook sidan.
Beslutades att de som vill i styrelsen ska ges inloggningsmöjligheter till facebooksidan.
Punkten omedelbart justerad.
Pr
Rapporterar att man arbetar på ett nytt tryck. Styrelsen uppmanar Ulrica Böninger-Sideryd &
Anna Rexlinger att arbeta med webshopen.
Sponsring av priser från Pr shopen beslutade styrelsen att säga Nej till. Däremot ska
kommittéer och lokalområden ges möjlighet att köpa artiklar från Pr shopen för inköpspris som
ska användas till priser vid arrangemang.
Tidningen
Redaktören har bett att få underlag till tidningen snabbare. Uppdrar åt samtliga att informera
sina ansvarsområden om vikten av att datumen för manusstopp hålls.
Webbenkät
Arbetet pågår
Internationell och Nordiska
129:15 Scandinavian Klubsieger och IPO 2016. Beslutade lägga informationen på hemsidan
samt facebook sidan samt senare publicera i tidningen.
Rapporterades att IPO-kommittén har fått information om årets VM i IPO i Italien.
Rapporterades att P. Viehoff har enligt önskemål fått sig tillsänt anvisningar och nyckel på MH
både på engelska och tyska.
Yvonne rapporterar att artiklar är inskickade från hela arrangemanget ssu till Ifr tidningen.
Diskuterades att undersöka möjligheterna att sälja IFR tidningen vid större arrangemang.
Uppdrogs åt Yvonne att se över kostnader och mängd.
Jubileumskommittén
Inget att rapportera
Konferens för Lo:n samt kommittéer och kontaktpersoner
Beslutade att informera lokalområden samt kommittéer om att lämna in en skriftlig
presentation inför konferensen senast den 20 september 2015 till ordf@rottweilerklubben.se för
en sammanställning till ett konferensprogram. Uppdrogs till Yvonne att ta fram programmet.
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Läger
128:15 Protokoll från lägerkommittén. Genomgicks och lades till handlingarna.
Beslutades att förenkla rutinerna och gav Lisa Bergman i uppdrag att från 2016 sköta
lägerkommitténs ekonomi och rapportera direkt till huvudkassören.
Medlemshantering
Beslutades tillsätta Therese Ekman som ny medlemshanterare. Styrelsen tackar Marie Daun
för hennes arbetsinsats.
Mental
108:15 skrivelse från medlem diskuteras. Beslutades uppdra åt Yvonne att svara frågeställaren
samt skicka frågan till Sbk. Till Utskottet för Avel och Hälsa /Kopia till frågeställaren
”Svenska Rottweilerklubben översänder här bifogade frågeställningar från en av våra
medlemmar till SBK:s Utskott för Avel och Hälsa med en hemställan om att arbeta för att vi
skall få en samsyn på vad som är fel och rätt i vad våra beskrivare ser vid de olika momenten i
Mentalbeskrivning Hund (MH). Detta för att minimera felaktigheter som kan vara klart
dokumenterade men med anledning av att man inte kan protestera mot domslut, enbart mot
tekniskt fel. En felaktig beskrivning som ingen kan protestera mot gagnar ingen allra minst
hundägaren. Vi hemställer också att Utskottet svara frågeställaren.”
112:15 Projekt om beteendeegenskaper. Beslutades att vi skulle delta i projektet
113:15 Mentalbanor – Inventering. Mentalkommittén har besvarat frågeställningen.
117:15 Exteriörbeskrivarkonferensen – Minnesanteckningar. Har skickats till samtliga
exteriörbeskrivare för kännedom
120:15 Minnesanteckningar från MT-möte 12 juni. Diskuteras
132:15 Exteriörbeskrivarutbildning. Styrelsen beslutade anmäla Anna Rexlinger till
anatomiutbildningen i oktober 2015.
Utbildning – rapport från kontaktperson när det blir en funktionärsutbildning
MH i kommitténs regi? Kommittén arbetar på möjligheterna att arrangera figurant utbildningar.
Sekreteraren har tillskrivit Sbk angående mentalbeskrivarutbildning.
135:15 Minnesanteckningar från möte i kommittén 18 augusti 2015
136:15 Brev från Svenska Boxerklubben ang. mentaltest. Styrelsen beslutar stå fast vid sin
skrivelse samt stötta Svenska Boxerklubben i denna skrivelse. Punkten omedelbart justerad.
Register
Kommittén vill att styrelsen ser över registerutgåvan om förändringar bör göras.
Man uppmärksammar även på att vissa länkar till protokoll på hemsidan inte fungerar. Uppdrar
åt Ulrika att kontakta webmaster om en översyn av hemsidan.
SSU
Beslutar tillsätta Helén Wallman som sammankallande i kommittén.
Ztp genomfördes under SSU 2015 för första gången. Tre ekipage deltog och genomförde
godkänt ztp Robert Tenold & Brinketorps Yliette, Patrik Grönfeldt & Crowhills Gnista samt
Lena Wilhelmsson & Go Solid Bira.
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Tävling
104:15 skickades till tävling samt kontaktperson.
110:15 Kvartalsinformation från Utskott prov och tävling skickades till kommittén,
genomgicks och lades till handlingarna
119:15 SV: Högre anmälningsavgift för Rasmästerskap. Genomgicks och lades till
handlingarna.
Bruksregler 2017. Konsekvenserna av beslutet på kongressen angående hopphöjder
diskuterades. Styrelsen beslutade uppdra till Yvonne att tillskriva utskottet prov & tävling samt
övriga rasklubbar.
Tävlingsansökningar 2016. Genomgicks och godkändes.
Kontrakt för rasmästerskap har sökts. Uppdrogs åt Veronica att revidera kontraktet.
Upplands Lo kommer arrangera Ras SM 2016 10-11 september. Det är första gången
arrangemanget sker inom föreningen. Kommittén söker arrangör för Ras Sm 2017.
Tävlingskommittén söker fler engagerade i kommittén.
IPO
Beslutade att i samarbete med IPO gruppen erbjuda Madeleine Daleo wildcard. Punkten
omedelbart justerad.
Styrelsen tillskrev även gruppen angående kvalreglerna och önskar ett förtydligande gällande
medlemskap.
131:15 Hemställan till Sbk om att få ztp officiellt. Beslutades uppdra åt kommittén att översätta
det tyska Ztp till svenska innan hemställan görs. Uppdrar åt Veronica att informera kommittén.
Uppfödare
109:15 Nyhetsbrev. Skickades till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.
Uppfödarkonferensen – Konferensen hålls 14-15 november. Ole Frykman är bokad
Diplom och info på hemsidan om uppfödare med godkänd uppfödarutbildning. Både diplom
och publicering på hemsidan är under arbete.
Styrelsen beslutade angående den kullredovisning som Anette Gustavsson är ansvarig för att
skapa en mailadress redovisning@rottweilerklubben.se som Anette ansvarar för. Beslutades
även att ge Anette i uppdrag att kontinuerligt uppdatera listan i direktkontakt med webmaster.
Punkten omedelbart justerad.

Utställning
111:15 Nyhetsbrev. Skickades till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna
114:15 Upplåtelse/uthyrning av mark - Policyfrågor, utdrag från SKK/UtstK protokoll 8 juni
2015. Skickades till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna
115:15 Särbestämmelser SE UCH.
118:15 Fastställda utställningar SBK 2017. Skickades till kommittén samt ssu för avstämning.
122:15 Nyhetsbrev SKKs Utställningskommitté juni/juli 2015. Skickades till kommittén,
genomgicks och lades till handlingarna.
130:15 CUA-utbildning 10-11 oktober. Finns i dagsläget inget behov av fler CUA inom
föreningen.
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§ 118 Lokalområden
Dalarna
106:15 Genomgicks och lades till handlingarna.
Hur skall vi arbeta för att aktivera våra områden och få igång vilande och/eller finna
kontaktpersoner där det idag är en vit fläck på kartan? Uppdrar åt Irene att försöka anordna ett
telefonmöte med samtliga lokalområden och kontaktpersoner. Försöka få kommittéer att
undersöka vilket behov som finns ute i landet och vara behjälpliga.
§ 119 Organisation
105:15 På väg mot 100 000 medlemmar. Har besvarats med frågeställningar.
116:15 Kongressprotokoll. Skickades till webmaster samt facebook sidan för publicering.
124:15 Checklistor för verksamhetsrapportering centralt
125:15 SBKs kärnvärden
127:15 Inbjudan RAS/RUS-konferens med inledande MT-möte. Beslutades att Yvonne åker
och anmäler sig själv.
Ny organisation 2016. Diskuterades i grupper. Ny organisation med utskottsgrupper har setts
över. Dagens kontaktpersoner bör ha en utökad kontakt med sina ansvarsområden gärna per
telefon. Styrelsen ser både för och nackdelar med båda organisationsformerna
Beslutades undersöka möjligheten att använda Drop Box för hantering av email.
Beslutades uppdra åt Helena att boka Scandic Upplands Väsby för årsmötet
Arkivering av dokument. Beslutade uppdra åt Yvonne att undersöka möjligheterna för
arkivering.
§ 120 Nästkommande möte
§ 121 Övrigt
Hundstallet. Sekreteraren har haft kontakt med hundstallet angående ett samarbete rörande
rottweiler. Beslutades att etablera ett samarbete med hundstallet och att Helena är
kontaktperson.
Årets bragdrottweiler. Beslutades uppdra åt Helén att kontakta Thommie Gradin & Patrik
Ohlsson om de kan tänkas ingå i juryn. Helén Torstensson är sammankallande och i juryn ingår
även Yvonne Brink. Uppdrar även åt Helén att se till att information kommer tidningen
tillhanda samt på facebook och hemsidan.
Oregistrerad Rottweilerkull. Uppdrogs åt Yvonne att kontakta utskottet avel & hälsa för
möjlighet till registrering av valpkullen.
§ 122 Mötet avslutas
Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet

Helena Strömberg
Sekreterare

Justeras

Yvonne Brink
Ordförande

Leif Stang
Suppleant
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Bilaga 1.
Inkommande
104:15 Ansökningsformulär för ansökan om tävlingar i Nordic Style för 2016
105:15 På väg mot 100 000 medlemmar
106:15 Hej
107:15 Congress on animal weight management, obesity, metabolic diseases, and the effect of
108:15 Fel vid MH, klubbens inställning och arbete?
109:15 Nyhetsbrev - SKK Play för uppfödare
110:15 Kvartalsinformation från Utskott prov och tävling
111:15 Nyhetsbrev SKKs Utställningskommitté juni 2015
112:15 Projekt om beteendeegenskaper
113:15 Mentalbanor – Inventering
114:15 Upplåtelse/uthyrning av mark - Policyfrågor, utdrag från SKK/UtstK protokoll 8 juni
2015.
115:15 Särbestämmelser SE UCH
116:15 Kongressprotokoll
117:15 Exteriörbeskrivarkonferensen – Minnesanteckningar
118:15 Fastställda utställningar SBK 2017
119:15 SV: Högre anmälningsavgift för Rasmästerskap
120:15 Minnesanteckningar från MT-möte 12 juni
121:15 Forskningsnyheter nr 6 2015
122:15 Nyhetsbrev SKKs Utställningskommitté juni/juli 2015
123:15 Inbjudan avelskonferens 22 november
124:15 Checklistor för verksamhetsrapportering centralt
125:15 SBKs kärnvärden
127:15 Inbjudan RAS/RUS-konfeens med inledande MT-möte
128:15 Protokoll från lägerkommittén
129:15 Scandinavian Klubsieger och IPO 2016
130:15 CUA-utbildning 10-11 oktober
131:15 Hemställan till SBK/SKK
132:15 Exteriörbeskrivare
133:15 Behövs förbättras
134:15 Avel & Hälsa
135:15 Minnesanteckningar från möte i kommittén 18 augusti 2015
136:15 Brev från Svenska Boxerklubben ang.
Avgående skrivelser
112:15.
136:15
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