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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte  

den 29 september 2015. 

 
Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm 

ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria Panula suppleant, 

Leif Stang suppleant. 

Anmält förhinder: Helena Strömberg, Sekreterare. 

 

§131 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§132 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

 

§133 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Ulrika Stenholm att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§134 Val av sekreterare för mötet 

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

Ann-Git Rammus att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§135 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2015-08-22 Mailsvar väntas från Irene och Leif….. 

Protokoll styrelsemöte 2015-09-01 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§136 Inkommande skrivelser 

137:15-155:15 

 

§137 Avgående skrivelser 

Inga avgående skrivelser var anmälda 

 

§138 Åtgärdslistan. Beslutades att bordlägga åtgärdslistan till nästa möte 

 

§139 Ekonomi 

Kassörens rapport.  

Kontoställningar per den 2015-09-27 

Konto  Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Centralt  8060-6,183 016 891-8 34 137,67 

AfR Läger  8060-6,183 109 603-5 198 364,97 

AfR Mental  8060-6,183 109 601-9 14 088,96 

AfR PR  8060-6,183 109 605-0 20 033,31 

AfR SSU  8060-6,183 109 606-8 10 984,07  
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AfR Utst  8060-6,183 109 602-7 41 674,97 

Sparkonto  8060-6,183 016 892-6 472,46  

Sparkonto  8060-6,183 065 570-8 120 110,29 

Folksam    100 000 

Resultatrapport mot budget genomgicks.  

Konstaterades att årsmötet och styrelsen kostat något mer än budget.   

Som helhet har klubben god ekonomi. 

Styrelsen tackade kassören för rapporterna. 

 

§140 Lokalområden  

Irene rapporterar att arbetet pågår. 

 

§141 Kommitteéer 

 

Avel & Hälsa.  

Ulrika Stenholm rapporterade om dålig återkoppling vid utskick på grund av tidsbrist. 

142:15  Information om index samt inbjudan till utbildningstillfälle. Denna är utskickad till 

avel & hälsa och lades till handlingarna. 

143:15 Avels- och SLU-konferens om smärta hos hund och katt. Denna är vidarebefordrad till 

avel & hälsa samt uppfödarkommittén och lades till handlingarna. 

144:15 Forskningsnyheter nr 8 2015 genomgicks och lades till handlingarna. 

153:15 Forskningsnyheter nr 9 2015 genomgicks och lades till handlingarna. 

Den veterinär som erbjudit sig att hjälpa till är ännu inte kontaktad.  

Beslutades att uppdra till Ulrika Stenholm att påminna kommittén.  

 

Info 

139:15  Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2015. Detta är anmält och 

betalt. 

154:15 Hemsidan. Styrelsen diskuterade skrivelsen och konstaterade att vi måste bättra oss för 

att få in aktuella uppgifter till hemsidan. Info till webmaster ska komma direkt från styrelsens 

kontaktperson. Webmasterns frågor ska ställas direkt till kontaktperson.  

Ulrika Stenholm informerade att hon idag skickat info till webmaster om vårt rasmästerskap.  

 

Monter på Stockholmsmässa.  

Ulrika Stenholm rapporterade att arbete med bemanning pågår. 

 

Webenkäten 

Leif Stang rapporterade om enkäten. Tester är gjorda och den läggs nu ut i skarpt läge. 

Beslutades att uppdra till Leif Stang att kontakta webmaster om att sätta enkäten i drift. 

 

Lokal & Kommitté Konferens 

Yvonne presenterade förslag till program. Styrelsen tycker programmet är bra. 

Beslutades att uppdra till Helén Torstensson i samarbete med Ann-Git Rammus att skicka ut 
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förfrågan om budget till kommittéerna.  

Maria Panula rapporterade att det just nu är 10 anmälda. Beslutades att uppdra till Yvonne 

Brink att skicka ut påminnelse. Anmälan om boende, även från styrelsen, behöver komma in  

till Maria Panula. 

Samtliga anmälningar, både från Lo:n, kommittéer och styrelse skall vara hos Maria Panula 

senast 5 oktober 2015.  

 

 

Mental 

137:15 samt 138:15 Anatomiutbildning.  

Styrelsen har anmält Irene Jonsson och Anna Rexlinger till anatomiutbildning med 

efterföljande exteriörbeskrivarutbildning.  

Beslutade styrelsen tillsätta Leif Stang som ny kontaktperson för mentalkommittén 

 

Ras 

Yvonne informerade om att arbetet med RAS återupptagits tillsammans med Helena 

Strömberg.  

En inventering av dokumentet har gjorts för att se vilka som skall göra vad i dokumentet. 

Konstaterats att uppgifter behövs från avel & hälsa. 

Beslutade styrelsen enligt förslag att sidan 5, 6 (ej mentala egenskaper) 8, 9 och halva sidan 10 

är ett arbete för Avel och Hälsa.  

Beslutades att uppdra åt Ulrika Stenholm att kontakta kommittén och påtala vilka delar i RAS 

som ligger på kommittéen. 

 

Tidningen  

Inget att rapportera 

 

Register 

Ny Registeransvarig skall utses.  

Irene skickar förfrågan till lokalområdena. 

 

Tävling 

151:15 Hinderhöjder och apportvikter. Boxerklubben stödjer vår skrivelse till SBK. 

Vi saknar våra nummerlappar. 

Beslutades att uppdra åt Ulrika Stenholm att kolla med Jönköping BK.  

Kaj Eriksson har troligen kvar ett vandringspris för sök.  

Beslutades att uppdra åt Ann-Git Rammus att kontrollera med honom. 

SM i Skutskär 

Ulrika Stenholm rapporterade från SM i Skutskär. Spårpokalen är fullgraverad.  

Beslutades att vi bygger på en fot. Priset finns just nu hos årets vinnare. Vi behöver undersöka 

var vi skall lämna in priset och vem som skall göra det.  

 

Brev till centrala utskottet för prov och tävling ang. beslut på kongress avseende hinderhöjder 

och vikt på tung apport har skickats. 
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Priser inköpta och används till kommande tävlingar. Maria Panula har priserna. 

Beslutade styrelsen tillsätta Ann-Git Rammus som ny kontaktperson för tävling. 

 

Uppfödare 
140:15  Annons. Genomgicks och lades till handlingarna. 

146:15 Valp.  

Beslutades att uppdra till Yvonne Brink och återkoppla och be om mer uppgifter då det som 

finns idag är knapphändigt.  

Yvonne Brink rapporterade om att en anmälan på oregistrerad kull skickats till SKK som lovat 

att återkoppla. 

Uppfödarkonferensen 14-15 nov.  

Yvonne Brink rapporterade om planeringen. 

Klara föreläsare: Ole Frykman, korsband, Per Arvelius, ”Genetisk utvärdering av MT som 

avelsverktyg/MH:t som avelsverktyg” Kerstin Pettersson,SLU, ryggar och ryggproblem samt 

någon från SKK.s uppfödar alt. en jurist som pratar om kontrakt m.m.…. 

Informerades styrelsen om att det sista man nu jobbar med är att fastställa lokal. 

 

Utställning 

149:15Påminnelse - Ansökan om utställning 2018.Ansökan är skickad. 

 

Läger 

Leif Stang rapporterade. Alla utgifter är inte klara ännu men beräknat resultat är ca 65.000 kr. 

 

§142 Organisation 

141:15  SBK:s centrala utbildningskonferens. 

Irene Jonsson är anmäld till konferensen. 

145:15 SBK-info nr 1, 2015. Genomgicks och lades till handlingarna 

148:15 Inbjudan Genomgicks och lades till handlingarna 

150:15 Beslut från SKKs Disciplinnämnd. 

Beslutades att uppdra till Helén Torstensson att vidarebefordra till medlemshanteraren. 

 

152:15 Diskussionsunderlag gällande championatsreglerna och hur certifikat skall utdelas. 

Frågan skall diskuteras på SBK:s utskott för Avel och Hälsas avelssamordnings kommande 

telefonmöten med rasklubbarna.  

Centrala utskottet har redan under 2014 skickat ut denna fråga och styrelsen konstaterade att 

inget nytt har framkommit sedan tidigare utskick.  

Styrelsen beslutade att tidigare inskickat beslut står fast.  

Yvonne Brink deltog ej i beslutet.  

Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att skicka protokollsutdrag till SBK:s utskott för 

avel & hälsa.  

 

155:15 Organisationskonferens 2016.  

Yvonne Brink deltar. Ett förslag som kan vara tänkvärt att diskutera på konferensen är 

motsättningar mellan rasklubbar kontra lokalklubbar. 
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Rapport från arbetsgruppen Organisation 
Ulrika Stenholm, Leif Stang och Yvonne Brink rapporterade från arbetsgruppen. 

 

Information-kommunikation. 

- För att säkerställa kommunikationen ytterligare inom föreningen, skall den från styrelsen 

utsedda personen alltid delge ett sista datum för svar på eventuella frågeställningar och begära 

bekräftelse på att mailet är mottaget. 

Beslutades att denna formulering skall föras in i styrelsens arbetsbeskrivning i jobbet med 

organisation. 

  

Hemsidan.  

LO:s aktiviteter bör även finnas på vår hemsida då många presumtiva valpköpare och nya 

valpköpare skall kunna finna information om verksamheten i föreningen också på huvudsidan. 

 

Avel-Hälsa-Uppfödare.  
Diskuterats att det kan vara en fördel att tillsätta en kommitté för Hälsa-Friskvård och slå 

samman Avel-Uppfödare.  

 

Facebook  
Konstaterades att i det tidigare protokollet från augusti 2015 har det blivit en felaktighet 

avseende beslutet om antalet personer som skulle få tillgång till Facebook.  

Det kan bli problem om det är för många som uppdaterar FB-sidan. 

Nu finns det två som uppdaterar.  

Styrelsen beslutar att göra en analys om det tar lång tid att få ut styrelsens dokument/info på 

Facebook.   

Visar det sig att det tar lång tid att uppdatera styrelsens uppgifter så beslutades att det skall vara 

sekreteraren som skall ha uppdraget att uppdatera.  

 

§143 Övrigt 

 

Helén Torstensson rapporterar om jury för bragdrottweilern. Hon har kontaktat Magnus 

Poisette men inte fått svar ännu. Ytterligare förslag är Gittan Åsbom och Fredrik Stewenhag. 

Beslutades att uppdra till Helén Torstensson att kontakta dessa. Sammankallande blir Helén 

Torstensson och det beslutades att uppdra till Helén Torstensson att meddela tidningen samt 

att Ulrika Stenholm vidarebefordrar till hemsidan. 

 

Maria Panula har fått förfrågan från Veronica Nilsson angående förfarande vid instiftande av 

vandringspriser.  

Beslutades att uppdra till Maria Panula att svara Veronica enligt följande; den person som 

skänker vandringspris skriver statuterna och meddelar styrelsen.  

Veronica Nilsson har avsagt sig styrelsearbetet. Styrelsen tackar Veronica för ett gott arbete och 

önskar Lycka till. 

 

§144 Nästkommande möte  
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Telefonmöte den12 november 2015 kl. 19.00. 

 

§145 Avslutning 

 

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

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ann-Git Rammus 

Protokollssekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

 

Yvonne Brink   Ulrika Stenholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

137:15 Anatomiutbildning     

138:15  Anatomiutbildning - Kompletterande frågor   

139:15  Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2015 

140:15  Annons 

141:15  Utbildningskonferens 

142:15  Information om index samt inbjudan till utbildningstillfälle 

143:15 SLU-konferens om smärta hos hund och katt 

144:15 Forskningsnyheter nr 8 2015 

145:15 SBK-info nr 1, 2015 

146:15 Valp 

147:15 Utskottsgruppen avelssamordning 

148:15 Inbjudan 

149:15Påminnelse - Ansökan om utställning 2018 

150:15 Beslut från SKKs Disciplinnämnd 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
[Skriv text] 

 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte via telefon 2015-09-29  7 

151:15 Hinderhöjder och apportvikter 

152:15 Diskussionsunderlag till kommande telefonmöten med rasklubbarna 

153:15 Forskningsnyheter nr 9 2015 

154:15 Hemsidan 

155:15 Organisationskonferens 2016 

 


