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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 

2015-11-23 per telefon 
 

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

sekreterare, Ulrika Stenholm, Irene Jonsson ledamöter, Leif Stang suppleant.  

 

Meddelat förhinder: Ann-Git Rammus 

 

§ 156 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 157 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 158 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Helén Torstensson att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§ 159 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. Uppdras åt Leif Stang att vara 

sekreterare för skrivelse 189:15. 

 

§ 160 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 20150929 & 2015-11-20 genomgicks, godkändes och lades till 

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

revisorerna, webbmastern och facebooksidan.  

 

§ 161 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 178:15,183:15, 185:15,188:15, 189:15 behandlas under separata 

paragrafer, se bilaga 1.  

 

§ 162 Avgående skrivelser 

Svar på tidigare fråga från medlem har skickats med hänvisning till Sbk. 

 

§ 163 Ekonomi  
 

Kassören informerar att man behöver ta av sparade medel för att betala räkningar. I dagsläget 

finns obetalda räkningar för 10 888 sek och 

endast 1037 sek på kontot. 

Kassören önskar även att man tar bort kontot för mental då det underlättar hanteringen med ett 

konto. Beslutar att ta bort kontot då det ändå framgår vilka medel som hör vart. 

Kassören meddelar att Swish numera finns: Nummer centrala bankgirot 1232404135  Pr 

shopen 1232375285. 
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Kontoställningar t.o.m 2015-11-21 

 

Konto  Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Centralt  8060-6,183 016 891-8 1 037,28 

AfR Läger  8060-6,183 109 603-5 185 802,47 

AfR Mental  8060-6,183 109 601-9 7 534,96 

AfR PR  8060-6,183 109 605-0 26 909,31 

AfR SSU  8060-6,183 109 606-8 5 221,47  

AfR Utst  8060-6,183 109 602-7 35 622,97 

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

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

Folksam    100 000 

   Summa  482 711,21 

 

 

§ 164 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan genomgicks och uppdaterades. 

 

§ 165 Lokalområden 

 Gävleborg: Irene Jonsson bokar ett telefon möte med engagerade i Gävleborgs Lo 

 

 

§ 166 Kommittéer  

 

Avel & Hälsa 

Sara Awander är numera ansvarig för mailen som är kopplad till kommittén. Uppdrogs åt 

Ulrika Stenholm att kontakta kommittén angående ögonlysning hos  rottweilern. 

 

Lokalområdes & Kommitté konferens 

Konferensen genomfördes 31/10-1/11-2015 på Södertälje Bk. Deltagarantalet var glädjande 

nog stort liksom engagemanget. Fokus låg på budget, samarbete, kommunikation, 

arbetsbeskrivningar och arbetsbelastningar. Kort presentation av förslag på ny organisation. 

 

Info 

Monter på Stockholmshundmässa. Material är beställt och på väg, bemanning i montern är 

färdig och hålltider utskickade till berörda. Biljetter och införselpass är på plats hos 

sekreteraren och utskickade till berörda. Maria Kölestam har varit behjälplig med att ta fram 

en flyer med 2016 års kalender. 

 

Register 

185:15 Nya rasdatafiler. 

Beslutades tillsätta Therese Hartwig som sammankallande i registerkommittén. Beslutades 

uppdra åt Ann-Git Rammus att meddela sociala medier och tidningen. 
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Tidning 

Beslutar att införa en permanent information om att Svenska Rottweilerklubben inte tar ansvar 

för annonsinnehåll. Punkten omedelbart justerad. Uppdrogs åt Yvonne Brink att informera 

redaktionen 

 

Tävling 

188:15 Licensteori. Fråga från medlem angående behörighet att hålla licensteori. Svar har 

kommit från Sbk:s kansli.  
Det finns inga formella krav på auktorisation för att hålla i teoriutbildningen utan det är upp 

till varje licensgrupp att engagera personer som de bedömer som lämpliga. 

Ofta har det nog varit hundförare hos polisen som kan lagar och bestämmelser, förutom att de 

kan hund. En rasklubb måste samverka med licensgrupp i lämpligt distrikt. 

 

Styrelsen beslutar tillskriva IPO ansvarig samt aktuell medlem om yttrande. 

 

Styrelsen beslutade utöka tävlingskommittén med Lilly Norfeldt. Styrelsen avvaktar Cv från 

övriga intresserade. Beslutar uppdra åt Ann-Git Rammus att informera tidning och sociala 

medier. 

 

Uppfödar 

Konferens har genomförts i Upplands Väsby 14-15 november med ett mkt stort deltagarantal. 

Förläste gjorde Ole Frykman om korsband, Per Arvelius Mh /Mt ,  Kjerstin Pettersson 

ryggar/ryggproblem samt Agneta Lönn Skk:s grundregler och  avtal.  

Rasprofilen för Mh diskuterades och förslag på ändringar ska skickas till mentalkommittén. 

Föreläsarna kommer att inkomma med material för publicering på hemsida och tidningen. 

Svenska Rottweilerklubben skickar ett stort Tack till Väsby Djursjukhus för att vi fick tillgång 

till deras fina lokaler kostnadsfritt. Tack även till vår sponsor Royal Canin som sponsrade med 

material. 

 

 

§ 167 Organisation  

178:15 minnesanteckningar från telefonmöte med rasklubbarna 20151102. 

183:15 Ny bemanning på kansliet. 

 

Ras/Rus konferens. Yvonne Brink ordf & Patrik Grönfeldt mentalkommittén deltog  

Årets RAS/RUS konferens började fredagkväll med information om ”nya” mentaltesten. 

Mycket diskussioner där flera klubbar ansåg att det gick lite för fort och att klubbarna 

Måste få ut materialet för att diskutera inom varje rasklubb. 

  

Under lördagen diskuterades MH och där vi behöver få flera funktionärer utbildade 

Samordning av utbildningarna skulle både bli ekonomiskt effektivt och ge mycket. 

  

En fråga ställdes till konferensen om vad vi trodde var det vanligaste som en enskild hundägare 

gör med sin hund. 

Svaret var i fallande skala: 
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1. HD-röntgen 

2. ED-röntgen 

3. MH 

4. Utställning 

5. MT 

6. Exteriör och bruksprov. 

  

Det presenterades ett förslag på ”prova på medlemskap” i t.ex. 3 månader. Det har skapats en 

ny folder kring detta. Det finns också en ny folder som informerar om MH på ett enklare sätt. 

Man upplever att det är lite krångligt med tillgängligheten i klubbarna 

Nästa punkt på programmet var utvecklingsprojektet 100 000 medlemmar till 2018. 

Föredragande Olof Nordqvist projektansvarig i SBK 

Mentalbeskrivning Valp – MV 

  

Inga-Lill Larsson gav en bakgrundsinformation om hur MV kom till: 

2010 fick man ett uppdrag att se över alla valpbeskrivningar som florerade ute i organisationen. 

Man fastnade för Lars Fälts valpbeskrivning som kom att modifieras med Lars medverkan. 

2012 började man på försök med MV. 

I dagsläget har ca 800 valpar, hälften bruksraser genomfört MV. 

En längre rapport finns att läsa på vår hemsida. ”Rapport från RAS/RUS konferensen” 

  
§ 168 Nästkommande möte 

 

Telefonmöte är inbokat 10 december kl 20.00. 

 

§ 169 Övrigt 

 

189:15 Fråga från medlem angående förtroendevalds delning av annons på sociala medier. 

Uppdras åt Leif Stang att vara sekreterare för denna skrivelse. 

En medlem i Rottweilerklubben blev av styrelsen kritiserad och uppmanad att ta bort ett inlägg 

på FB sidan Rottweilerentusiasterna. I inlägget angreps en lokal brukshundklubb för ett misstag 

som begåtts.  

Medlemmen ifrågasätter nu varför styrelsen inte agerar likadant när en annan medlem 

vidarebefordrar en annons i FB på en valpkull som inte uppfyller Rottweilerklubbens riktlinjer 

för valphänvisning. 

 

Styrelsen beslöt: Notera att det första inlägget till skillnad mot det andra går till offentligt 

angrepp mot en verksamhet och därmed berörda förtroendevalda inom föreningen. Styrelsen 

anser att frågan borde ha skötts inom organisationen. När det gäller det andra inlägget är det en 

fråga styrelsen anser vara upp medlemmens omdöme. 

 

Noteras också att Helena Strömberg ej deltog i mötet på denna beslutspunkt. 

Vid protokollet 

Leif Stang 
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Årsmöte 

Scandic Upplands Väsby är bokat. Information har skickats till hemsidan, fb sidan och 

tidningen, Mer detaljerad information kommer i Rottweilern nr 5. 

 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen är i det närmaste färdig och ekonomin kommer färdigställas snarast 

efter 31 december. 

 

§ 170 Mötet avslutas 

 

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

 

 

Vid protokollet  Vid protokollet § 169 skrivelse 189:15 

 

 

 

Helena Strömberg  Leif Stang 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Yvonne Brink   Helen Torstensson  

Ordförande Ledamot 
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      Bilaga 1.  

Inkommande 

 

178:15 minnesanteckningar tel möte rasklubbar 

183:15 Ny bemanning på kansliet 

185:15 Rasdatafiler 

188:15 Licensteori 

189:15 Fråga från medlem angående förtroendevalds delning av annons på sociala medier. 

 

Avgående skrivelser 

 

Svar på en fråga från medlem som besvarats med hänvisning till Sbk. 

 

 


