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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-08-

24 via e-post 
 

Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 

kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Sara Awander, Tord Sivén ledamöter 

och Malin Åsander suppleant 

 

Anmält förhinder: Susanne Backman suppleant 

 

§ 86 Mötets öppnande 

Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 87 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 88  Val av justeringsman 

Beslutades att välja Ann-Git Rammus att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 89 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2012-06-16 – 2012-06-17 och 2012-06-25, genomgicks, 

godkändes och lades till handlingarna. Beslutades uppdra till Ingela Sundqvist att skicka 

protokollet till webbmaster och revisorer. 

 

§ 90 Inkommande skrivelser  

Inkommande skrivelser 151:12 – 176:12 genomgicks och behandlas under separata 

paragrafer, se bilaga 1. 

 

§ 91 Avgående skrivelser   

Avgående skrivelser UT15:12 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.  

 

§ 92 Ekonomi 

 

Kontoställningar 2012-08-23 

Falkenbergssparbank  8060-6 183.016.891-8             10 818,92     

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.016.892-6             23 699,05     

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.065.570-8           116 278,67     

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 107178-0           300 000,00     

Sv. Rottweilerklubben AfR 71 61 43-3             41 171,73     
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Utställningskommittén 5 76 67-8             17 111,87     

Korningskommittén 64 45 09-2               8 746,02     

MH-kommittén 629 45 12-6               4 689,39     

Lägerkommittén 106 95 45-0           100 652,67     

SSU-kommittén 150 48 52-3               9 348,77     

Registerkommittén 23 55 41-0               6 384,12     

PR-kommittén 666 00-8             15 659,14     

  SUMMA:           654 560,35     

 

Noteringar:  SSU och läger ej slutredovisat  

 

Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att fortlöpande förlänga ”låsningen” av 

300 000 kronor 3 månader i taget tills nytt beslut tas.  

 

§ 93 Lokalområden 

 

Skånes LO 

Inkommande skrivelse 172:12 gällande inställda tävlingar. Styrelsen beklagar att 

lokalområdet måste ställa in tävlingarna på grund av för få anmälda. Styrelsen ser positivt på 

lokalområdets arbete och deras försök att arrangera tävlingar och hoppas att lokalområdet 

även i fortsättningen kan tänka sig att ansöka om fler officiella prov trots att de fått ställa in 

den är gången.  

 

Upplands LO 

Inkommande skrivelse 164:12 protokoll från medlemsmöte, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

§ 94  Kommittéer  

 

Avel och hälsa 

Inkommande skrivelse 159:12 SKK vägledning vid uttolkning av grundreglernas 

avelsparagraf. Skrivelsen är utskickad till avel- och hälsa, uppfödarkommittén samt ansvarig 

för uppfödarutbildningen för kännedom.  

 

Inkommande skrivelse 162:12 SKK icke hänvisning är vidarebefordrad till redaktionen, avel- 

och hälsa samt hänvisningen. Skrivelserna 159:12 och 162:12 genomgicks och lades till 

handlingarna.  
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Info-kommittén 

Inkommande skrivelse 156:12 Stockholms kennelklubb gällande Stockholms hunddag 16 

september. Beslutades att uppdra till Malin Åsander att kontakta Upplands LO, Ingela 

Sundqvist att kontakta Östra LO samt Tord Sivén att kontakta Sörmlands LO för att se om 

det finns några representanter från lokalområdena som tillsammans kan delta under dagen. 

Rapportering sker till Ingela senast den 30 augusti för eventuell vidare anmälan till 

Stockholms kenneklubb.  

 

Inkommande skrivelse 168:12 SKK rasmonter Stora Stockholm, beslutades att uppdra till 

Patrik Ohlsson att skicka in en anmälan och att Malin Åsander står som kontaktperson i det 

här skedet.  

 

Kommittén för mentalitet och exteriör 

Inkommande skrivelse 171:12 Skånes LO gällande exteriörbeskrivning, beslutades att 

uppdra till Helén Wallman att kontakta lokalområdet för att försöka bidra med att lösa 

problemet.  

 

Inkommande skrivelse 175:12 SBK svar gällande föreningens förslag på förändring när det 

gäller bedömning exteriördomare. Skrivelsen är vidarebefordrad till exteriöransvarig för 

kännedom. Skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Lägerkommittén 

Inkommande skrivelse 154:12 dagordning 2012-08-28 samt protokoll möte 2012-07-11 

genomgicks och lades till handlingarna. Inventeringslista finns också bifogad, beslutades att 

uppdra till Ann-Git Rammus att arkivera inventeringslistan. 

 

Styrelsen tackar lägerkommittén för en väl utförd insats när det gäller årets läger.   

 

Registerkommittén 

Inkommande skrivelse 158:12 SBK enkät gällande RAS-data, är utskickad och besvarad av 

registerkommittén.  

 

Inkommande skrivelse 170:12 SBK information gällande RAS-data. Informationen är 

vidarebefordrad till registerkommittén. Beslutades att uppdra till Anna Lindgren att ta fram 

ett förslag på vilka delar som ska publiceras på hemsidan och facebook. Skrivelsen 

genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Tävlingskommittén 

Inkommande skrivelse 151:12  från SSU-kommittén, angående lydnadstävling i alla klasser. 

Beslutades att uppdra till tävlingskommittén att i samråd med SSU-kommittén ansöka om 

en lydnadstävling i alla klasser i samband med SSU.  

 

Inkommande skrivelse 157:12 SBK protokollsutdrag gällande prov och tävling. Skrivelsen 
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har vidarebefordrats till tävlingskommittén, IPO-ansvarig samt utställningskommittén. 

Skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande 160:12 SBK Rallylydnad, 169:12 information Rallylydnad är utskickad till 

tävlingskommittén, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna.  

 

IPO-ansvarig 

Inkommande skrivelse 155:12 gällande IFR VM, deltar gör:  

 

Ossian Modin med Orkanens Oops The Outlaw   

Fredrik Stewenhag med Jeppekrokens Quizmo 

Mathias Persson med Kerry Vom Hause Neubrand II   

Petri Panula med Zuma's Crezzendo 

 

Styrelsen önskar deltagande ekipage i VM lycka till inför helgens tävlingar. 

 

Utställningskommittén 

Inkommande skrivelse 152:12 SBK gällande ansökan om ändring av utställningar för 2013, 

skrivelsen är vidarebefordrad till utställningskommittén. Utställningarna är ansökta följande 

datum och på följande platser:  

 

2013-03-03 Jönköping 

2013-05-27 Uppsala 

2013-09-22 Norrköping 

 

Konstateras att inga förändringar är aktuella i dagsläget.  

 

Inkommande skrivelse 153:12 SBK gällande ansökan utställningar för 2015. Skrivelsen är 

vidarebefordrad till utställningskommittén. Beslut om 2015 års utställningar hänskjuts till 

styrelsens möte 1-2 september.  

 

§ 95 Etik och moral  

Inkommande skrivelse 161:12 hundägare gällande formulering och uttalande på facebook. 

Konstateras att det redan finns ett uppdrag att se över riktlinjer för sociala medier. 

Återkoppling om styrelsens hantering har skett till berörd person. Diskussion kring etik och 

moral kommer att föras på nästkommande styrelsemöte 1-2 september. Skrivelsen 

genomgicks och lade till handlingarna.  

 

§ 96  Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 163:12 anteckningar från diskussionsmöte i Södertälje. Skrivelsen är 

vidarebefordrad för publicering på webbsidan och på facebook. Inkomna synpunkter när det 

gäller medlemsökning är hanterade på tidigare styrelsemöte. Anteckningarna genomgicks och 

lades till handlingarna. 
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Inkommande skrivelse 167:12 SBK info genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 173:12 SBK valberedning samt 176:12 SBK gällande stipendium för 

funktionärer. Skrivelserna är vidarebefordrade till samtliga kommittéer och lokalområden. 

Sammanställning när det gäller förslag till valberedningen kommer att utföras i samband med 

styrelsens möte i november. När det gäller stipendiet önskar styrelsen få in svar senast den 15 

september. Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att göra en bedömning och skicka 

vidare aktuella förslag när det gäller stipendium till funktionärer.  

  

§ 97 Mötet avslutas 

Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

Ingela Sundqvist 

 

 

Justeras 

 

 

Helén Wallman  Ann-Git Rammus  

Ordförande  Kassör 
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 Bilaga 1.  

 

 

 

Inkommande skrivelser  

 

151:12  SSU-kommittén, angående lydnadstävling, gås igenom under tävlingskommittén.  

152:12  SBK gällande ansökan om ändring av utställningar för 2013, gås igenom under 

 utställningskommittén.  

153:12  SBK gällande ansökan utställningar för 2015, gås igenom under 

 utställningskommittén.  

154:12 Lägerkommittén, dagordning 2012-08-28 samt protokoll möte 2012-07-11 samt 

 inventeringslista, gås igenom under lägerkommittén.  

155:12 IPO-ansvarig gällande IFR VM, gås igenom under tävlingskommittén.  

156:12 Stockholms kennelklubb gällande Stockholms hunddag 16 september, gås igenom 

 under infokommittén.  

157:12 SBK protokollsutdrag gällande prov och tävling, gås igenom under 

 tävlingskommittén.  

158:12  SBK enkät gällande RAS-data, gås igenom under registerkommittén.  

159:12 SKK vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, gås igenom under 

 avel- och hälsokommittén.  

160:12 SBK Rallylydnad, gås igenom under tävlingskommittén.   

161:12 Hundägare gällande formulering på facebook, gås igenom under separat § etik. 

162:12 SKK icke hänvisning, gås igenom under avel- och hälsa.  

163:12 Anteckningar från diskussionsmöte i Södertälje, gås igenom under övrigt.  

164:12 Upplands LO protokoll från medlemsmöte, gås igenom under Upplands LO.  

165:12 Aktuella kurser under hösten 2012, hänskjuts till möte 1-2 september 2012  

166:12 SBK inbjudan konferens, hänskjuts till möte 1-2 september 2012 

167:12 SBK info, gås igenom under övrigt.  

168:12 SKK rasmonter Stora Stockholm, gås igenom under info-kommittén.  

169:12 SBK information Rallylydnad, gås igenom under tävlingskommittén 

170:12 SBK information gällande RAS-data, gås igenom under registerkommittén 

171:12 Skånes LO gällande exteriörbeskrivning, gås igenom under mentalkommittén. 

172:12 Skånes LO gällande inställda tävlingar, gås igenom under Skånes LO.  

173:12 SBK valberedning, gås igenom under övrigt.  

174:12 Östra LO, förslag på medlemsökning, hänskjuts till styrelsemöte 1-2 september.  

175:12 SBK svar gällande förenings förslag på förändring när det gäller exteriördomare, 

 gås igenom under mental.  

176:12 SBK gällande stipendium för funktionärer, gås igenom under övrigt.  
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 Bilaga 2.  

 

 

 

Avgående skrivelser  

UT15:12 Registerkommittén svar på enkät rasdata.  


