
   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2015-12-29 per telefon 

Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg 
sekreterare, Ulrika Stenholm, Ann-Git Rammus, ledamöter, Leif Stang suppleant. 

Frånvaro: Irene Jonsson anmält förhinder 

§ 210 Mötets öppnande 
Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 211 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   

§ 212 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Ann-Git Rammus att utöver ordförande justera protokollet.  

§ 213 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.  

§ 214 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2015-12-20 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  

§ 215 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 209:15-210:15 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  

§ 216 Avgående skrivelser 

§ 217 Ekonomi  
Budgeten genomgicks och uppdrogs åt Helén Torstensson att uppdatera. 

§ 218 Åtgärdslista 
Åtgärdslistan bordlades till nästa möte 

§ 219 Lokalområden 
Gävleborg kommer ha årsmöte i Bollnäs 14/2 -2016 
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§ 220 Kommittéer 
Avel & Hälsa 
Inkommande 209:15 har skickats till kommittén. Genomgicks och lades till handlingarna 
Ögonlysning: Styrelsen uppdrar till kommittén att kontakta veterinär förslagsvis någon av de 
veterinärer som var med från början Nils Håkansson, Berit Wallin eller Eva Hertil för att 
undersöka aktuell status för ögonlysning och se om behovet av ögonlysning är aktuell. Uppdrar 
till Ulrika Stenholm att informera kommittén  

Info 
Ansvarig för Facebook sidan har bett om återkoppling angående hanteringen av sidan. 
Eftersom verksamhetsåret går mot sitt slut så beslutar styrelsen att driften av sidan fungerat bra 
så ingen förändring behövs i dagsläget. Uppdrar åt Ulrika Stenholm att informera ansvarig. 

Mental 
212:15 inkommande skrivelse gällande dobermann klubbens tidigare skrivelse angående MT  
213:15 inkommande från dobermann klubben hör samman med 212:15. Beslutar stödja 
dobermann klubben i sakfrågan men har frågeställning kring lastpallens utförande med tanke 
på skaderisken. Uppdrar åt Leif Stang att kontakta dobermann klubben för förtydligande 
angående lastpallens utförande.  
Ingen återkoppling har getts på dessa skrivelser från vår mentalkommitté. 

Mentalindex. 
Styrelsen beslutade uppdra till mentalkommittén att undersöka vad det innebär med 
mentalindex och vad som krävs för att ansluta sig. Uppdrogs åt Leif Stang att kontakta 
kommittén. 

§ 221 Organisation  
210:15 Inkommande skrivelse Motioner till årsmötet. Bordlades till nästkommande möte. 
211:15 Inkommande skrivelse från SBK angående verksamhetsstatistiken. Frågorna 
behandlades och uppdrogs åt gruppen som arbetar med organisation d.v.s Ulrika Stenholm, 
Leif Stang samt Yvonne Brink att besvara via Sbk:s webbenkät efter 31 januari. Helén 
Torstensson tar fram svaren rörande ekonomin. 

§ 222 Nästkommande möte 
Telefonmöte 24 januari kl 19.30. Yvonne Brink bokar mötet samt skickar uppgifter. 

§ 223 Övrigt 
Organisationsgruppen bokar nytt möte 
Rapport angående webbenkäten, föreslogs ha en dator tillgänglig på årsmötet för att få fler 
svar. 
Verksamhetsberättelsen: Beslutades att Yvonne Brink uppdaterar statistik, därefter uppdaterar 
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Leif Stang med ekonomin som Helén Torstensson tar fram.  

§ 224 Mötet avslutas 
Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

Vid protokollet 

Helena Strömberg 

Justeras 

Yvonne Brink   Ann-Git Rammus  
Ordförande Ledamot 
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      Bilaga 1.  
Inkommande 

209:15 Forskningsnyheter nr 12 2015 
210:15 Motioner till årsmötet 
211:15 Inkommande skrivelse från SBK angående verksamhetsstatistiken. 
212:15 inkommande skrivelse gällande dobermann klubbens tidigare skrivelse angående MT  
Mentalindex. 
213:15 inkommande från Dobermann klubben 
Avgående skrivelser 
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