
   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

1 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte  

2012-09-01 – 2012-09-02 i Upplands Väsby 
 

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

kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén ledamot och Malin Åsander suppleant 

 

Anmält förhinder: Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter samt Susanne Backman 

suppleant  

 

§ 98 Mötets öppnande 

Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 99 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 100  Val av justeringsman 

Beslutades att välja Tord Sivén att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 101 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2012-08-24, genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades uppdra till Ingela Sundqvist att skicka protokollet till webbmaster och revisorer. 

 

§ 102 Inkommande skrivelser  

Inkommande skrivelser 177:12 – 183:12 genomgicks och behandlas under separata 

paragrafer, se bilaga 1. 

 

§ 103 Genomgång av uppdragslista och fördelning av arbetsuppgifter 

Uppdragslistan genomgicks, status på uppdragen, se bilaga 2.  

 

§ 104 Ekonomi 

Kontoställningar finns redovisat per den 23 augusti 2012 i föregående protokoll.  

 

Efter diskussion med kommittéer och kontaktpersoner föreslås förändringar i budgeten. 

Förändringarna genererar ett resultat på – 106 260 kronor, se bilaga 5. 

 

Ann-Git informerade i ärende beträffande återbetalning av prenumerationsavgift. Ann-Git har 

utan framgång letat efter inbetalningen i bokföringen 2010 samt 2011. Konstateras att 

styrelsen är enig om att återbetalning inte ska göras då vederbörande ej kan visa upp kvitto på 

att inbetalning är gjord alternativt precisera vid vilken tidpunkt han betalat in pengar till 

förningen.  

 

§ 105 Aktivitetskalender 

Genomgång och korrigering av aktivitetskalendern gjordes, se bilaga 3.  
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§ 106  Kommittéer 

 

Lägerkommittén 

Rapport gavs om medlemsmötet i Kosta.  

 

Inkommande skrivelse 181:12 protokoll och dokument kring målstyrning genomgicks. 

Dokument kring målstyrning kommer att hanteras vidare på styrelsens nästa möte.  

 

Uppfödarkommittén 

Kerstin Spåre har meddelat att behov av förstärkning i kommittén finns, annonsering är gjord 

i tidningen. Beslutades att uppdra till Sara Awander att ta en diskussion med Kerstin vilket 

behov som finns och hur fortsatt uppdrag kan hanteras på ett bra sätt. 

 

Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör 

Inkommande skrivelse 179:12 SBK minnesanteckningar från möte Körung, samt 180:12 

protokoll från Mentalkommitténs möte, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Västra LO efterfrågar föreningsintyg. Beslutades uppdra till Patrik Ohlsson att skriva 

föreningsintyg för inköp av startpistol till Västra LO 

 

Diskussion fördes kring protokoll som inkommit från kommittén där man önskar vissa 

förändringar i krav för registrering av Rottweiler. Styrelsen anser att frågan är oerhört viktig 

och önskar att kommittén tar fram statistik på hur situationen ser ut idag och förmedlar ut det 

till medlemmarna via hemsida, tidning och facebook. Förslag på förändring av 

registreringsbestämmelserna måste vara väl underbyggt med aktuell statistik och stöd i 

organisationen. Här föreslås en kontakt mellan kommittén, uppfödarkommittén och AG 

Rottweiler. Detta måste diskuteras genom hela klubben innan eventuellt beslut kan tas. 

Beslutades att uppdra till Tord Sivén att informera kommittén. 

 

Info-kommittén 

Beslutades att uppdra åt Malin Åsander att ansvarar för montern på Stora Stockholm, 

Birgitta Färdeman och Ingela Sundqvist erbjuder sig också att stå i montern. 

 

Inkommande skrivelse 183:12 ansvarig för facebook, AFR på facebook, gicks igenom, 

styrelsen ser positivt på det som formulerats och uppdrog till Anna Rexlinger att fortsätta 

med sitt arbete.  

 

Riktlinjer för sociala medier 

Svenska Kennelklubben har en policy beträffande sociala medier som rasklubben omfattas av.  

Konstateras att informationen ska läggas ut på hemsidan. Rasklubben önskar däremot att få ta 

del av en kopia på anmälan som görs rörande rasklubben eller medlem alternativt 

förtroendevald i rasklubben. Beslutades att uppdra åt Helén Wallman att skicka 

informationen till webbmastern.  
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Webbmastern 

Vi fick med oss, från medlemsmötet i Kosta, att vi skulle försöka möjliggöra prenumeration 

av nyhetsbrev på webbsidan. Fråga är skickad till webbmastern om det går att lösa.  

 

PR-shopen 

Konstateras att det behövs en mer tillgänglig PR-shop. Beslutades att uppdra till Helén 

Wallman att kontakta nuvarande ansvariga och diskutera lösning på vilken bemanning som 

behövs för att vi ska får igång PR-shopen i samband med våra aktiviteter samt webbshop.  

 

Redaktionen  
En av våra tidigare redaktörer, Anna Söderberg har hört av sig till Helén Wallman och vill 

skicka över gamla tidningar som hon har hemma hos sig. Helén har varit i kontakt med 

nuvarande redaktör och Anna har meddelats att hon kan skicka tidningarna till nya redaktören. 

Föreningen står för fraktkostnaden.  

 

Redaktören kommer att skicka tidigare nummer av tidningen till webbmastern så att de kan 

läggas ut där.  

 

SSU-kommittén 

Inkommande skrivelse 182:12 SSU-kommittén mötesprotokoll från 2012-08-30 genomgicks. 

Beslutades att tillsätta Anna Rexlinger som ansvarig för information och marknadsföring 

inom kommittén. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att informera kommittén.  

 

Tävlingskommittén 

Diskussion fördes kring behov av att utse en grupp som kan hantera de frågor kring 

Rallylydnad som inkommer till föreningen. Diskussion i frågan fördes och styrelsen 

konstaterar att behovet även finns inom andra områden så som exempelvis patrullhund.  

 

Beslutades att, under tävlingskommittén, tillsätta Veronica Nilsson, Ulrika Ryskåsen och 

Iréne Jonsson för att ta hand om frågorna gällande Rallylydnad. Vidare beslutades att en 

efterlysning ska ske för att se om det finns möjlighet att hitta medlemmar som är intresserade 

att fokusera på andra områden inom tävlingskommittén. Uppdrogs åt Helén Wallman att 

lägga ut efterlysningen.  

 

Information gavs om Rasmästerskapet i Tranås. Arrangemanget var mycket välorganiserat och 

stämningen var mycket god under hela helgen. Styrelsen tackar Tranås BK, 

tävlingskommittén samt deltagarna för en bra tävling. 

 

Rapport från stora Bruks SM gavs. Konstaterades att behov av förbättrat informationsmaterial 

finns. Frågan hänskjuts till budgetdiskussionen vid nästa styrelsemöte i november.  

 

Inkommande skrivelse 177:12 SBK regelrevidering Rallylydnad genomgicks uppdrogs till 

Ingela Sundqvist att vidarebefordra informationen till den nybildade arbetsgruppen. All 

information rörande Rallylydnad kommer sedan att gå direkt till arbetsgruppen. 
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Ansökta tävlingar 2013   

När Vad Var Av 

2013-04-27 RSM lydnad Värnamo Värnamo BK 

2013-04-27/28 RSM bruks Värnamo Värnamo BK 

2013-04-27/28 RSM IPO/BSL Värnamo Värnamo BK 

2013-04-28 IPO/BSL Nossebro Västra LO 

2013-06-14 BH Södertälje IPO gruppen 

2013-06-14/15 IPO/BSL Södertälje IPO gruppen 

2013-06-16 Lydnad I-Elit Södertälje SSU 

2013-08-21 Lydnad I-Elit Hemse Gotlands LO 

2013-09-08 IPO/BSL Alvesta IPO gruppen 

2013-09-21 Lydnad I-Elit Nossebro Västra LO 

2013-09-28 IPO/BSL Nossebro Västra LO 

2013-10-27 Bevakning Lkl samt Hkl Hemse Gotlands LO 

2013-11-03 IPO/BSL Götene IPO gruppen 
 

Styrelsen önskar deltagarna i Försvarsmaktsmästerskapen lycka till vid kommande 

mästerskap. Deltagarna är: 

Jan G. Edlundh med Stendalas AcridAmber 

Peter Jakob med Brumbjörnens Zafir 

Carina Paridon med Quick-Witted´s Nova 

Ulrika Ryskåsen med Demefinezz Gunde 

Anna Wikbladh Granath med Askelons Disa 

Jenny Johansson med Stendalas Bashful Bead 

Fråga från IPO-ansvarig gällande policy för de som tränar med otillbörliga hjälpmedel. 

Konstateras att rasklubben inte kan ha några egna regler utan att det är SKK:s regler som 

gäller. Beslutades att uppdra till Soffie Modin att kontakta SBK och SKK för att föra en 

diskussion kring vilken typ av bevisning som krävs för att föreningen eller medlem ska kunna 

gå vidare i ett ärende. Beslutades att uppdra åt Patrik Ohlsson att informera Soffie Modin. 

Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 153:12 SBK gällande ansökan utställningar för 2015 samt skrivelse 

178:12 kommittén gällande utställningar för 2015. Skrivelse 153:12 är vidarebefordrad till 

kommittén. Diskussion fördes kring utställningarna i framtiden.  Beslutades att inte göra 

några förändringar i nuläget. Behov finns att utvärdera möjligheter till samarbete med annan 

rasklubb samt lägga utställningarna i anslutning till annan utställning, SKK eller SBK. 

Uppdras åt Helen Wallman att hjälpa kommittén med att hitta lämpliga platser inför 2015.  
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Arbetsgrupp RAS 

Tidigare uppdrag att informera gruppen att Birgitta Färdeman har tillsats samt att Cathrine 

Hoff mentalkommittén önskar delta i arbetet uppdras istället till Ingela Sundqvist.  

Detsamma gäller uppdrag kring att styrelsen önskar en rapport från arbetsgruppen om hur 

arbetet med revidering av RAS framskrider samt att meddela dem om att styrelsen önskar ta 

del av en första rapport senast den 22 november.  

 

Bruksnytt 

Beslutades att uppdra åt Lena Jonsson att ta fram ett förslag på vilka tävlingsresultat som 

ska redovisas i tidningen. Beslutades uppdra åt Patrik Ohlsson att informera Lena Jonsson 

om detta.  

 

§ 107  Medlemsökning  

Inkommande skrivelse 174:12 Östra LO, förslag på medlemsökning, Behov finns att göra en 

ny påstötning till samtliga LO att kom in med förslag på hur vi kan öka medlemsantalet. Först 

därefter kan vi göra en sammanställning av inkomna förslag. Malin Åsander kommer att 

påminna lokalområdena.  

 

Beslutades att tillsätta Soffie Modin, Jenny Persson och Anna Rexlinger som ansvariga för 

att se över förslag till värvningspremieringar. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ut de 

förslag som hon formulerat samt informera Soffie Modin om styrelsens beslut. 

 

Gruppen har efterfrågat vad styrelsen kan tänka sig att bidra med i priser till värvningen. 

Konstateras att styrelsen kan tänka sig att avsätta 10 000 kronor i budgeten i det här skedet. 

En tydligare planering av hur satsningen ska se ut önskas.  

 

Uppföljning av medlemmar som ej förnyat sitt medlemskap. Diskussion fördes i frågan. 

Beslutades att i ett första skede kontakta de som ej förnyat sitt medlemskap via e-post för att 

se vad det ger innan annan satsning görs. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att skicka ut förfrågan 

via e-post.  

 

§ 108 Mål 2013  
Fortsatt diskussion utifrån tidigare arbete med mål, bilaga från protokoll 2012-06-16 – 2012-

06-17, bilaga 4. Tidigare anteckningar gicks igenom och kommer att hanteras vidare 

tillsammans med kommittérepresentanterna vid mötet i november.  

 

§ 109 Styrelsemöte med representanter från kommittéerna 

 Diskussion kring upplägg av nästa möte fördes. Styrelsen kommer att vara på plats på lördag 

morgon övriga kommittéer ansluter vid lunch.  

 

 Beslutades att uppdra åt Malin Åsander och Patrik Ohlsson att se över lämplig plats att 

vara på och rapportera till övriga i styrelsen senast den 10 september. 
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Beslutades att uppdra åt Ann-Git Rammus och Helén Wallman att ta fram tidigare förslag 

på budget/ekonomi och skicka ut till kommittéerna senast den 10 september. 

 

Beslutades att uppdra åt Helén Wallman att skicka styrelsens formuleringar kring mål och 

syfte för att kommittéerna ska få möjlighet att inkomma med förslag på hur de skulle kunna 

verka för att målen uppnås. 

 

§ 110  Årsmöte 2013 

Diskussion och planering av årsmöte 2013 genomfördes. Ingela Plahn Lindström har 

preliminärbokat konferensrum samt rum på Scandic Elmia. Konstaterades att ytterligare 

hundrum behöver preliminärbokas på annat hotell. Beslutades att uppdra åt Helén Wallman 

att ha en fortsatt kontakt med Ingela Plahn Lindström. 

 

Beslutades att AG-rottweiler kommer ge en rapport i samband med årsmötet. Uppdrogs åt 

Helén Wallman att informera Yvonne Brink.  

 

Beslutades att uppdra till Patrik Olsson att påbörja arbetet med Verksamhetsberättelsen.  

 

Konstaterades vidare att det behöver göras en revidering av hänvisningsregler beträffande 

krav på 2:a Ökl. 

 

§ 111  Marknadsföring - annonsering andra aktörer 

Inkommande skrivelse 165:12 aktuella kurser under hösten 2012. Beslutades att dessa 

annonsörer får annonsera i tidningen på sedvanligt sätt. Information kommer inte att 

vidarebefordras på något sätt.  

 

§ 112  SBK inbjudan konferens 1-2 december 2012 

Inkommande skrivelse 166:12 SBK inbjudan konferens. Beslutades att Patrik Ohlsson deltar 

i form av medlem i AG-rottweiler och att Ingela Sundqvist deltar i form av representant för 

rasklubben. Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att göra en anmälan.  

 

§ 113 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 173:12 SBK valberedning, skrivelsen har vidarebefordrats till 

kommittéer och lokalområden med uppmaning att skicka in namnförlag till huvudstyrelsen för 

vidarebefordran till SBK:s valberedning. Sammanställning av förslag kommer att utföras på 

novembermötet.  

 

Uppdras åt Patrik Olsson att ta fram namn förslag till jury för årets bragdrottis. 

 

Ingela Sundqvist framförde önskemål om att få delta på sekreterarutbildning. Uppdrogs åt 

Ingela Sundqvist att göra en anmälan till utbildning då tillfälle erbjuds.  

 

Uppdras till samtliga i styrelsen att fundera över personer som skulle kunna nomineras till 

Förtjänsttecken. 
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Diskussion fördes kring konversation på Facebook. Beslutades uppdra åt Helén Wallman 

att kontakta sakkunnig inom SKK för att få råd angående hur vi går vidare samt kontakta 

medlem för att se hur de valt att agera vidare i ärendet. 

 

§ 114 Mötet avslutas 

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

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingela Sundqvist 

 

 

Justeras 

 

 

Helén Wallman  Tord Sivén  

Ordförande  Ledamot 
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 Bilaga 1.  

 

 

 

Inkommande skrivelser  

 

177:12  SBK regelrevidering Rallylydnad, gås igenom under tävling.  

178:12 Utställningskommittén gällande utställningar för 2015, gås igenom under 

utställningskommittén. 

179:12 SBK minnesanteckningar från möte Körung, gås igenom under mentalkommittén 

180:12 Mentalkommittén, protokoll från möte, gås igenom under kommittén för mental 

och exteriör.  

181:12 Lägerkommittén, protokoll och dokument kring målstyrning, gås igenom under 

lägerkommittén.  

182:12 SSU-kommittén mötesprotokoll från 2012-08-30 gås igenom under SSU-

kommittén.  

183:12 Ansvarig facebook, AFR på facebook, gås igenom under info-kommittén. 

 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

9 

 Bilaga 2.  

  

Uppdragslista  

 

 Helén Wallman Ordförande   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-05-09 

Inkommande skrivelse 9:12 kompendier, uppdrogs åt Helén 
Wallman att kontakta Yvonne Brink i ärendet samt bevaka 
att arbetet blir klart.  

Kvarstår 
Skickat fråga 
2012-06-11, 

skickat 
påminnelse 
2012-07-25 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 
Info-kommitten Beslutades tillsätta Anna Rexlinger 
som ansvarig för facebooksidan.  

åtgärdat, 
info till Anna 
2012-07-25 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Redaktionen Soffie Modin har skickat ut en 
information om hur planen för nummer tre ser ut. 
Styrelsen har gått igenom planeringen och anser att 
den ser bra ut. Beslutades att uppdra till Helén 
Wallman att besvara frågorna som finns med i planen 
för nästa nummer av tidningen.  

åtgärdat 
2012-06-24 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Diskussion fördes kring hur styrelsen ska arbeta vidare 
med de synpunkter som inkommit vid diskussionsmöte 
2012-06-16. Beslutades att uppdra till Helén Wallman 
att sammanställa anteckningarna och lägga ut 
information på hemsidan och eventuellt på facebook.  

åtgärdat 
2012-07-25 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  

åtgärdat 
rapporterat 

in innan 
mötet.  

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Utveckla medlemsvärvningen Förslag har inkommit att 
arbeta för att våra annonsörer även ska sponsra med 
priser till värvningen samt att det bör finnas 
möjligheter att erbjuda rabatter eller få pris i form av 
att få delta gratis på utställning, läger eller 
liknande.Beslutades att informera Soffie Modin att 
styrelsen tycker att hennes förslag är en god idé och 
att styrelsen gärna ser, om Soffie har möjlighet, att hon 
leta sponsorer som kan bidra med priser till 
värvningen. Om Soffie inte har möjlighet får hon gärna 
föreslå annan person om hon önskar, annars kan 
styrelsen vara behjälplig i att försöka hitta medlem 
som kan fortsätta med detta arbete. Uppdrogs till 
Helén Wallman att informera Soffie Modin.   

åtgärdat 
2012-07-25 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Diskussion fördes kring möjlighet för LO:na och övriga 
medlemmar att vara med i medlemsvärvningen. 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ta fram 
ett förslag på hur detta skulle kunna se ut, förslaget 
presenteras i början av augusti.   

förslag 
kommer att 
skickas till 

Soffie Modin 
åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Diskussion fördes kring att det inkommit synpunkter på 
att förtroendevalda uttalar sig mindre korrekt på 
Internet. Konstateras att det är beklagligt när personer 
känner sig utsatta på Internet och att det måste finnas 
en tydlighet i hur föreningen ställer sig i frågan kring 
hur de som förtroendevalda inom föreningen förhåller 
sig till och uttalar sig om andra personer och frågor på 
Internet. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att 
ta fram ett förslag på riktlinjer när det gäller hur de 
som är förtroendevalda inom föreningen förhåller sig 
till och uttalar sig om andra personer och frågor på 
Internet  

förslag 
diskuteras 

under 
separat 

paragraf. 
Åtgärdat 
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2012-08-24 

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.  åtgärdat 
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Vice ordf. Patrik Ohlsson   

Datum Uppdrag Deadline Status 
2012-04-15 Ta kontakt med Lägerkommittén ang äskning av pengar  klart 

2012-04-15 
Diskutera med sina kommittéer och LO om förslag till 
medlemsökning. Återkoppling nästa möte. 

2012-05-
09 

kvarstår 
kontakt tagen 

2012-05-09 

Nyutbildade figuranterna ska anmälas in och Tord 
Sivén uppdrogs att lämna personnummer på de 
nyutbildade figuranterna till Patrik Ohlsson som 
sedan lämnar uppgifterna vidare till SBK.  Åtgärdat 

2012-05-09 

Inkommande skrivelse 4:12 förfrågan om policy när 
det gäller hundar som tränats med otillbörliga 
hjälpmedel. Beslutades att uppdra åt Patrik Ohlsson 
att diskutera frågan med IPO-ansvarig och ta fram ett 
förslag för diskussion till styrelsens möte i juni.  

kvarstår, 
kontakt är 
tagen och 
diskussion 
förs 

2010-04-10 Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att ansvara för alla våra 
vandringspriser. 

Löpande 

löpande 

2012-04-15 
Ansvara för Aktivitetskalendern. Skicka ut den uppdaterad 
inför varje styrelsemöte  löpande 

2012-04-15 Bevaka ansökningar till Tävling och att ansöka om tävlingar  löpande 

2012-04-15 
Tillsammans med Ann-Git vara kontaktperson till tidigare 
kassören  Löpande 

2012-06-16 
-- 2012-06-
17 

Den skrivare som Ingela Sundqvist fått som 
sekreterare fungerar inte. Det finns budgeterat medel 
för förbrukningsinventarier. Beslutades att Patrik 
Ohlsson köper in en skrivare till sekreteraren för ca 
1 000 kronor.   Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Konstaterades att det finns många olika 
kostnadsnivåer på de priser som köps in inom 
föreningen. Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson 
att ta fram ett enhetligt förslag på priser till våra 
tävlingar och arrangemang inom föreningen.  pågår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   kontakt tagen 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

13 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Lägerkommittén har inkommit med förfrågan om att 
få extra medel för att kunna se över nya områden för 
nästa års läger. Styrelsen ser gärna att 
lägerkommittén ser över nya platser men att 
kommittén måste försöka att göra detta för medel 
inom befintlig ram.  

information i 
samband med 
medlemsmöte 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Läger Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att 
kontakta kommittén, delge dem resultaträkningen 
och informera dem om att de gärna får se över en 
omfördelning av de medel de fått för att på så sätt 
möjliggöra att de kan åka och se över nya platser för 
lägret.  Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Tävlingskommittén har en budget på – 49 704 kronor. 
Tidigare inplanerat träningsläger (10 000) för 
instruktörer togs bort, ytterligare ca 1 700 kronor 
beräknas att kunna minskas i kostnader utifrån att det 
är färre deltagare på mästerskapet i år. Om Tranås BK 
inte har möjlighet att arrangera middag kommer 
kostnaderna kunna minskas ytterligare.  Beslutades 
att uppdra till Patrik Ohlsson att stämma av med 
Tranås BK vilka möjligheter som finns att arrangera 
middag på kvällen samt stämma av med IPO-ansvarig 
så att de håller satt budget.  Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Rasmonter SM, Västra LO har meddelat att de inte 
kan närvara på SM den 24-26 augusti. Konstaterades 
att det är viktigt att rasklubben finns på plats och 
beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att se till att 
montern kommer på plats. Vidare beslutades att 
uppdra till Malin Åsander att tillse att montern 
bemannas. Det kommer att medföra viss 
kostnadsökning för hyra av monter samt milersättning 
för Malin Åsander, ekonomin hanteras under separat 
paragraf, ekonomi.  Åtgärdat 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  påbörjat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Det framkom också att det fanns ett önskemål från 
lokalområdena att få information om vad styrelsen 
önskar ska ingå i ett bruksmästerskap. Beslutades att 
uppdra till Patrik Ohlsson att ta fram en information 
om hur bruksmästerskapet sett ut de senaste åren 
(antal deltagare i varje klass) och informera samtliga 
lokalområden om detta.  påbörjat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  

hanterat på 
tidigare möte.  

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Utvärdering varför vi tappar medlemmar i föreningen 
Medlemsantalet minskar i föreningen, även inom hela 
SBK organisationen. Konstateras att en utvärdering 
varför vi tappar medlemmar bör göras. Beslutades att 
uppdra till Patrik Ohlsson att ta fram ett förslag på 
hur samt kostnad för att utvärdera varför man valt att 
inte förnya sitt medlemskap. Förslaget ska vara klart 
och presenteras för övriga i styrelsen i början på 
augusti.  Åtgärdat 

2012-08-24 

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.  Åtgärdat 
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Sekr. Ingela Sundqvist   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-15 
Informera kommittéer och LO ang skrivelser innan styrelse 
möten.  kvarstår 

2012-05-09 
Diskutera med kommittéer och LO om förslag till 
medlemsökning. Återrapport till nästa möte  Åtgärdat 

2012-05-09 

Ingela Sundqvist fick i uppdrag att kontakta 
sammankallande i kommittén för avel och hälsa och sedan 
skriva angående rasklubbens förhållningssätt till HD AD 
index vad gäller valpförmedling  kvarstår 

2012-05-09 

Inkommen skrivelse 127:12  SKK gällande rottweiler 
avstängd från utställning, prov, tävling, beslutades att 
uppdra till Ingela Sundqvist att skicka ut skrivelsen till 
berörda kommittéer.  

Patrik skickar 
ut nu 

2012-06-12 

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-09 samt VU-protokoll 
från 2012-05-29, genomgicks. Konstateras att det ligger två 
skrivelser med nummer 136:12, den skrivelse som är 
hanterad 2012-05-09 korrigeras till 136:12 A och skrivelsen 
hanterad 2012-05-29 korrigeras till 136:12 B, därefter 
godkändes protokollen och lades till handlingarna. 
Beslutades uppdra till Ingela Sundqvist att skicka 
protokollet till webbmaster och revisorer.  

Patrik skickar 
ut nu 

2012-06-12 

Inkommen intresseanmälan från medlem, styrelsen ser 
positivt på den inkomna intresseanmälan och Ingela 
Sundqvist fick i uppdrag att inom en vecka kontrollera med 
webbmaster Lena Wilhelmsson om detta skulle kunna vara 
till hjälp för henne i arbetet med hemsidan.  Återkoppling 
till medlemmen sker av Susanne Backman  Åtgärdat 

 återkoppling till medlemmen  kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Protokoll från styrelsemöte 2012-06-12, genomgicks, 
godkändes och lades till handlingarna. Beslutades 
uppdra till Ingela Sundqvist att skicka protokollet till 
webbmaster och revisorer.  

Patrik skickar 
ut nu 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2  Åtgärdat 
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september.  

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Beslutas att uppdra till Ingela Sundqvist att kontakta 
utställningskommittén och se om de har möjlighet att 
försöka arrangera en inofficiell utställning för att på så 
sätt förbättra resultatet för kommittén  Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  

diskussion 
redan förd 

2012-08-24 

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.  

Patrik skickar 
ut nu 

2012-08-24 

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   
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Kassör Ann-Git Rammus   

Datum Uppdrag Deadline Status 
2012-04-15 Ändra från PG till BG. Meddela detta på Medlem Online. Påbörjat kvarstår 
2012-04-15 Ansvara för Lägerkommitténs ekonomiska redovisning Löpande Löpande 

2012-04-15 Reda upp budgetredovisningen inför årsmötet 
Innan 

årsmöte kvarstår 

2012-04-15 
Gå igenom Utställningskommitténs kostnader, hur det har 
bokförts  kvarstår 

2012-04-15 
Diskutera med sina kommittéer och LO om förslag till 
medlemsökning. Återkoppling nästa möte. 

2012-05-
09 Åtgärdat 

2012-05-09 
Stämma av när det börja närma sig årsmötet om Ingela 
Plahn Lindström kan vara årsmötessekreterare 

2012-10-
20 kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  Åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Medlemshanterare Jenny Persson önskar utöka med 
ytterligare en person som hanterar 
medlemsvärvningen. Styrelsen ser inte något hinder i 
att tillsätta en person som ansvarig för 
medlemsvärvningen. Jenny Persson kommer att 
tillfrågas om hon har önskemål eller förslag på vem 
som skulle kunna vara henne behjälplig eller om hon 
önskar att styrelsen bidrar med att hitta ytterligare en 
person. Uppdrogs till Ann-Git Rammus att informera 
Jenny om detta.  Åtgärdat 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

För att möjliggöra för lokalområdena och 
kontaktpersoner att redan nu kunna ta en kontakt med 
nya hundägare inom de olika lokalområdena 
beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att 
kontakta Jenny Persson och be henne att med jämna 
mellanrum skicka ut medlemslista samt lista på de som 
registrerats som ägare på rottweiler till lokalområden 
och kontaktpersoner  Åtgärdat 

2012-08-24 

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.  Åtgärdat 

 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

19 

 
Ledamot 
1  Birgitta Färdeman   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-
15 

Diskutera med sin kommitté och LO om förslag till 
medlemsökning. Återkoppling nästa möte. 

2012-05-
09, 

kommittén 
har lovat 
att svara 
men har 
problem 
med e-
posten kvarstår 

2012-04-
15 

Kolla med sina kommittéer och LO att det finns en 
detaljerad budget. Om inte se till att dom styr upp 
budgeten och att den görs på en mall som kommer att 
skickas ut till alla. Återrapport 1 månad 

2012-05-
09, 

kommittén 
har lovat 
att svara 
men har 
problem 
med e-
posten 

kvarstår 
rapporteras 
2012-06-16 

2012-05-
09 

Kommittén har varit svår att nå. Uppdrogs åt Tord Sivén 
och Birgitta Färdeman att gemensamt försöka nå dem för 
att få till ett telefonmöte. 

2012-05-
09, 

kommittén 
har lovat 
att svara 
men har 
problem 
med e-
posten 

Kvarstår 
tidpunkt 

bokas senare 

2012-06-
16 -- 

2012-06-
17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   kvarstår 
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2012-06-
16 -- 

2012-06-
17 

PR-kommittén Diskussion gällande PR-kommittén 
fördes. Beslutades uppdra till Birgitta Färdeman att 
kontakta PR-kommittén och framföra att styrelsen har 
för avsikt att ändra så att PR-kommittén istället blir en 
PR-shop. Förslagsvis handhar de nu ansvariga för PR-
kommittén den webbaserade PR-shopen och styrelsen 
letar efter ytterligare personer som är intresserad av 
att åka runt med PR-shopen på föreningens olika 
aktiviteter.  kvarstår 

2012-06-
16 -- 

2012-06-
17 

Beslutades att bjuda in Nicklas Sjöblom till styrelsens 
nästa telefonmöte. Uppdrogs till Birgitta Färdeman 
att bjuda in Nicklas  kvarstår 

2012-06-
16 -- 

2012-06-
17 

Medlemsökning Konstateras att det inte kommit in 
förslag från samtliga kommittéer och lokalområden. 
Konstaterades att detta är en fråga som måste 
prioriteras och att ett extra möte bokas in den 25 juni 
klockan 19.00. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att skicka ut koder inför mötet. Vidare 
uppdrogs till samtliga i styrelsen att kontakta 
kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 samt 
skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast klockan 
08.00 den 25:e juni  kvarstår 

2012-06-
16 -- 

2012-06-
17 

Privata företag och ideellt arbete Diskuterades förslag 
på att teckna avtal så att privata arrangörer ger 
rabatter till sina deltagare om deltagarna är 
medlemmar i rasklubben. Konstateras att det måste 
finnas möjlighet för samtliga privata arrangörer att 
hantera detta på samma sätt. Beslutades att uppdra 
till Birgitta Färdeman att ta fram förslag på koncept 
för privata kursarrangörer inom hund för att se om de 
har möjlighet att hjälpa till och öka antalet 
medlemmar i föreningen.  kvarstår 
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Ledamot 2 Sara Awander   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-15 

Ta kontakt med RAS och be dom komma in med 
information till styrelsen hur planerna för RAS är, hur 
arbetet är upplagt och hur dom ska gå vidare. Rapport till 
nästa möte 9/5 

2012-05-
08 

kvarstår, 
kontakt är 
tagen, nytt 
upprag till 

Ingela, klart 
10 

september 

2012-04-15 
Diskutera med sin kommitté och LO om förslag till 
medlemsökning. Återkoppling nästa möte. Omgående 

kvarstår, 
kontakt är 

tagen 

2012-04-15 

Kolla med sina kommittéer och LO att det finns en 
detaljerad budget. Om inte se till att dom styr upp en 
budget och att den görs på en mall som kommer att skickas 
ut till alla. Återrapport 1 månad Omgående 

kvarstår, har 
inte fått in 

något 

2012-05-09 

Inkommande skrivelse 128:12  SKK gällande ickehänvisning. 
Diskussion fördes kring annonseringar i tidningen om man 
har hänvisningsstopp. Beslutades att uppfödare med 
hänvisningsstopp inte får annonsera i rasklubbens tidning 
under den tid då hänvisningsstoppet pågår. Beslutades att 
uppdra åt Sara Awander att skicka ut skrivelsen till ansvarig 
för hänvisningen och kommittén för avel och hälsa.   

kvarstår, 
skickat till 
samtliga 
förutom Gun 
Bergqvist 

2012-05-09 

Ny sammankallande i mentalkommittén, Cathrine Hoff 
önskar deltaga i arbetet med revideringen av RAS. 
Beslutades att tillsätta Birgitta Färdeman och informera 
sammankallande Maria Bexander om att Cathrine Hoff är 
intresserad. Uppdrogs åt Sara Awander att informera Maria 
Bexander angående tillsättandet av Birgitta Färdeman och 
Cathrine Hoffs önskemål om att deltaga i arbetet, detta för 
att kunna tillsätta Chatrine Hoff vid nästa styrelsemöte.  

kvarstår, har 
varit i 
kontakt med 
kommittén 
men ska ta 
en kontakt 
igen med 
Maria 
Bexander, 
nytt uppdrag 
till Ingela 
istället, klart 
10 
september 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Kommittén för avel- och hälsa har -15 000 kronor 
avsatta för årets verksamhet. Då kommittén inte 
rapporterat in någon planerad aktivitet föreslås 
budgeten läggas om till – 5 000 kronor. Beslutades att 
uppdra till Sara Awander att stämma av med 
kommittén.  

Ingela tar 
över 
uppdraget, 
klart 10 
september 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Uppfödarkommittén har en budget på – 25 000 kronor. 
Utifrån den genomförda konferensen och uppskattning 
kring den kommande konferensen samt satsning på 
utskick till de uppfödare som inte är anslutna till 
föreningen, uppskattar styrelsen att kommittén 
kommer att göra ett resultat på - 20 000 kronor.  
Beslutades att uppdra till Sara Awander att stämma av 
med kommittén.  kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Konstateras att det inte kommit in förslag från samtliga 
kommittéer och lokalområden. Konstaterades att detta 
är en fråga som måste prioriteras och att ett extra 
möte bokas in den 25 juni klockan 19.00. Beslutades 
att uppdra till Patrik Ohlsson att skicka ut koder inför 
mötet. Vidare uppdrogs till samtliga i styrelsen att 
kontakta kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 
samt skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast 
klockan 08.00 den 25:e juni  kvarstår 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Marknadsföra och informera om rasklubben Diskussion 
fördes kring information om föreningen. Styrelsen 
konstaterar att det finns ett behov av att ta fram ett 
gemensamt informationsmaterial som kommittéer, 
LO:n och uppfödare kan dela ut till framtida 
medlemmar. Där skulle exempelvis information om 
lokalområdena samt vad de har inplanerat kunna 
finnas med. Vidare kan adresser till hemsida och 
facebooksida finnas med. Beslutades att uppdra till 
Sara Awander att tillfråga Åsa Tova Bergh i info-
kommittén för att se om hon har möjlighet att ta fram 
ett ”informationspaket”.    kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Vid utbildning av uppfödare framförs att ett 
informationsmaterial till valpköparen ska tas fram av 
uppfödaren. Diskussion fördes kring detta och det 
konstaterades att det är jättebra att samtliga 
uppfödare som genomgått rasklubbens utbildning ger 
sina valpköpare samma information. Däremot har 
uppfödare framfört att det är svårt att hitta och få tag 
på det fastställda materialet. Beslutades att uppdra till 
uppfödarkommittén att ta fram ett färdigt 
informationspaket med det material som uppfödarna 
ska ge sina valpköpare utöver den information som 
info-kommittén har i uppdrag att ta fram. Styrelsen ser 
gärna att uppfödarkommittén tar in ytterligare en 
person i kommittén som kan vara behjälpliga med att 
lösa detta. Diskuterades även om andra arrangemang 
som kan marknadsföra föreningen. Beslutades att 
uppdra till Sara Awander att tillsammans med Info-
kommittén se över hur information om rasen, typ 
Rottweilerns dag, skulle kunna se ut och genomföras 
samt ta fram vilken kostnad det skulle kunna medföra 
för föreningen.  kvarstår 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Krav på valpköpare och känslan av att ha 
möjlighet/förmåga att vara delaktig i föreningen Det 
har inkommit synpunkter från hänvisningen där de 
personer de är i kontakt med presenterar att våra 
uppfödare har väldigt höga krav på de som ska köpa 
hundar av dem, hänvisningen framför att det är bra om 
det ställs realistiska krav på valpköparna så att de nya 
valpköparna upplever att de har en möjlighet att vara 
en del av föreningen. Beslutades att uppdra till Sara 
Awander att informera uppfödarkommittén om att 
dessa synpunkter inkommit och ber kommittén att se 
över om detta kan vara något att diskutera på den 
kommande uppfödarkonferensen.  kvarstår 
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Ledamot 3 Tord Sivén   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-15 
Diskutera med sina kommittéer och LO om förslag till 
medlemsökning. Återkoppling nästa möte Omgående 

har 
diskuterats 

på möte 

2012-05-09 
Uppdrogs åt Tord Sivén och Birgitta Färdeman att 
gemensamt försöka nå dem för att få till ett telefonmöte.  

kvarstår, 
kontakt är 
tagen 

2012-06-12 

Inkommande skrivelse 138:12 minnesanteckningar från 
RAS/RUS-konferens, 139:12 anteckningar från 
rasklubbsträff, genomgång och diskussion kring rasprofil 
hänskjuts till nästkommande möte. Inkommande skrivelse 
143:12 Minnesanteckningar från RAS/RUS-konferens. 
Samtliga skrivelser är utskickade till registerkommittén, 
kommittén för mentalitet och exteriör, kommittén för avel- 
och hälsa samt uppfödarkommittén. Uppdrogs till Tord 
Sivén att be mentalkommittén att ta fram funktionärslistor 
inom området och skicka ut till lokalområdena i landet, 
därefter lades skrivelserna till handlingarna.  kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Registerkommittén önskar köpa in ytterligare en licens 
för Lathunden till en maxkostnad på 1 275 kronor. 
Styrelsen beslutar att registerkommittén kan köpa in 
ytterligare en licens till Lathunden. När det gäller den 
utbildning som de, om tillfälle dyker upp under året, 
tänkt skicka en deltagare på, så uppdrar styrelsen 
kommittén att utifrån det ekonomiska läget skjuta på 
utbildningen i Lathunden till 2013 och då istället 
försöka att arrangera ett utbildningstillfälle där fler 
intresserade inom föreningen kan komma att närvara. 
Uppdrogs till Tord Sivén att informera 
registerkommittén  åtgärdat 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Kommittén har bett styrelsen att specificera vilka 
kriterier som ska gälla när det gäller förslag på 
hantering av problemhundar. Diskussion fördes i 
frågan och konstaterades att styrelsen önskar att 
kommittén ser över och ta fram ett förslag på hur 
föreningen skulle kunna hantera det på ett bra sätt, 
förslaget lyfts sedan för diskussion med styrelsen. 
Beslutades att uppdra till Tord Sivén att diskutera 
frågan med kommittén.   åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Konstateras att det inte kommit in förslag från samtliga 
kommittéer och lokalområden. Konstaterades att detta 
är en fråga som måste prioriteras och att ett extra 
möte bokas in den 25 juni klockan 19.00. Beslutades 
att uppdra till Patrik Ohlsson att skicka ut koder inför 
mötet. Vidare uppdrogs till samtliga i styrelsen att 
kontakta kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 
samt skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast 
klockan 08.00 den 25:e juni  

behandlat på 
tidigare 
möte 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Tydliggöra varför man ska vara medlem Frågan om 
varför man ska vara medlem har lyfts i flera 
sammanhang. Konstateras att en inventering om 
åsikter kring varför man ska vara medlem bör utföras. 
Beslutades att uppdra till Tord Sivén att kontakta 
Anna Rexlinger och diskutera hur vi ska kunna lägga 
upp denna inventering på ett bra sätt via facebook. 2012-09-17 kvarstår 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Diskussion fördes när det gäller lokalområdenas 
möjligheter att arbeta mer aktivt för samt informera 
uppfödarna om att de kan hjälpa dem med MH MT och 
andra aktiviteter för att på så sätt genererar mer 
medlemmar i förlängningen. Beslutades att uppdra till 
Tord Sivén att arbeta fram hur lokalområdena ska 
kunna arbeta mot uppfödarna på ett aktivare sätt när 
det gäller både MH, MT och annan provverksamhet.  kvarstår 
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2012-08-24 

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  åtgärdat 
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Suppleant 
1 Susanne Backman   

Datum Uppdrag Deadline Status 
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Suppleant 
2 Malin Åsander   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-15 
Hitta kontaktpersoner till vilande LO och skicka den 
informationen till Distriktet  

kvarstår, 
arbetar vidare 

på det 

2012-04-15 
Se till att LO skickar information vem som är kontaktperson i 
respektive LO till Distriktet  

kvarstår, 
kontakt tagen 

men ingen 
återkoppling 

från LO:na, nya 
sätt ska provas 

2012-04-15 
Diskutera med sina kommittéer och LO om 
medlemsökningen. Återkoppling nästa möte  

kvarstår, har 
pratat med 
några LO:n  

2012-04-15 

Kolla med sina kommittér och LO att det finns en detaljerad 
budget. Om inte så se till att dom styr upp budgeten och att 
den görs på en mall som kommer att skickas ut till alla. 
Återrapport inom 1 månad  

Avslutas, ej 
kontaktperson 
för kommitté, 
LO:n äskar för 

nästa år 

2012-05-09 

Inkommande skrivelse 78:12 Royal Canins avtal. Beslutades 
att uppdra åt Malin Åsander att sprida information till 
lokalområdena angående Royal Canins 
sponsringsmöjligheter.   kvarstår 

2012-05-09 

Fortsatt diskussion med kommittéer och lokalområden när 
det gäller ökat medlemsantal kommer att föras. Beslutades 
att uppdra åt Malin Åsander att sammanställa det som 
inkommit hitintills samt tillse att samtliga 
styrelsemedlemmar rapporterar in uppgifter kring detta för 
att sedan återrapportera sammanställningen till styrelsen 
senast den 30 maj. Sammanställningen ska möjliggöra 
beslut om vilka satsningar som ska kunna göras för att öka 
medlemsantalet.  

kvarstår, några 
har rapporterat 
in, övriga stöter 

Malin på. 
Uppdatering till 
novembermötet 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Samtliga i styrelsen uppdrogs ta kontakt med sina 
respektive kommittéer och tillsammans med dem 
resonera kring förslag på ny budet samt be 
kommittéerna tänka kring ytterligare möjligheter att 
dra ner på kostnaderna och öka intäkterna. Ny 
diskussion tas i samband med styrelsemöte den 1-2 
september.   åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Rasmonter SM, Västra LO har meddelat att de inte kan 
närvara på SM den 24-26 augusti. Konstaterades att 
det är viktigt att rasklubben finns på plats och 
beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att se till att 
montern kommer på plats. Vidare beslutades att 
uppdra till Malin Åsander att tillse att montern 
bemannas.   åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Beslutades att uppdra till Malin Åsander att kontakta 
samtliga lokalområden och informera dem om vad som 
framkommit på mötet: att det finns lokalområden som 
har önskemål att vara med och arrangera 
bruksmästerskapet och att styrelsen anser att det är 
positivt. De lokalområden som är intresserade av att 
hjälpa till att arrangera bruksmästerskapet 2014 och 
framåt uppmanas att kontakta tävlingskommittén.  åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Diskussion fördes om möjligheterna att starta ett 
projekt för att se över och ansöka om bidrag för 
föreningen. Beslutade att uppdra till Malin Åsander 
att se över möjligheterna att få in hjälp från 
arbetssökande via Arbetsförmedlingen att arbeta i 
projektet, återrapportering kommer att ske innan 
styrelsemöte 2012-09-01.  åtgärdat 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Konstateras att det inte kommit in förslag från samtliga 
kommittéer och lokalområden. Konstaterades att detta 
är en fråga som måste prioriteras och att ett extra 
möte bokas in den 25 juni klockan 19.00. Beslutades 
att uppdra till Patrik Ohlsson att skicka ut koder inför 
mötet. Vidare uppdrogs till samtliga i styrelsen att 
kontakta kommittéer och lokalområden enligt bilaga 2 
samt skicka ut svaren till övriga i styrelsen senast 
klockan 08.00 den 25:e juni  

hanterat på 
tidigare möte 
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2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Lokalområdena har en viktig roll när det gäller att hitta 
nya och behålla medlemmar, alla lokalområden är inte 
aktiva. Konstateras att det arbete Malin Åsander 
påbörjat, att försöka hitta kontaktpersoner och få 
igång lokalområdena, är ett mycket viktigt arbete.  tas bort 

2012-06-16 
-- 2012-06-

17 

Beslutades att tillsätta Ingela Plahn Lindström som 
kontaktperson i Värmlands LO samt kontaktperson till 
distriktet. Beslutades att uppdra till Malin Åsander att 
meddela distriktet att det är Ingela Plahn Lindström 
som är kontaktperson från föreningen.  kvarstår 

2012-08-24 

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  åtgärdad 

2012-08-24 

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.   
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 Bilaga 3.  

 

Aktivitetskalender 

 
 

September 

1-2  Styrelsemöte 

8  Utställning Svenska Rottweilerklubben Kristinehamn 

15  lydnad LK 1-E Västra LO 

15 Utställning inofficiell för bruksraser Västra LO 

22  MH Västra LO 

22  MH Östra LO 

22 LK 1-2 Bålsta Upplands LO 

23  MT Korning Östra LO 

 

Oktober 

13  MH  Sörmlands LO 

14  MH Sörmlands LO 

17  Styrelsemöte Telefon 

20  MH samt exteriör Västra LO 

27-28 Uppfödarkonferens 

28  Lägre/högre bevakning Officiell tävling Gotlands LO 

 

November 

3  IPO Officiell tävling Götene 

24‐25  Styrelsemöte 
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 Bilaga 4.  

 

Måldiskussion 2012-06-16 – 2012-06-17 

 

Förslag på mål:  

 
Mål 1: Ekonomi i balans med stabil likviditet 

 

Syfte 

Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet.  

 

Mål 2: Funktionsdugliga hundar  

 

Syfte 

Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida kunskap till 

medlemmarna för att få funktionsdugliga, dvs mentalt sunda och fysiskt friska hundar. 

 

Mål 3: Öka kunskapen om Rottweiler  

 

Syfte  

Utbilda uppfödare och hundägare samt sprida information om rasen i samhället. 

 

Mål 4: Fler aktiva och engagerade  

 

Syfte 

Att skapa en stark enad förening med hundägare som visar respekt för medmänniskor och där 

Rottweilern även i framtiden är en av våra självklara bruksraser.  
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 Bilaga 5. 

 

Budget för Svenska Rottweilerklubben/AfR Budget fastslagen vid årsmöte 2012 Nytt förslag skillnad budget 

 Intäkter Kostnader Totalt Totalt  

Medlemmar 440 000  -12 000  428 000  365 000  -63 000  

Valberedningen  -3 000  -3 000  -3 000  0  

Styrelsen 0  -110 000  -110 000  -110 000  0  

Årsmötet 0  -66 760  -66 760  -70 820  -4 060  

LO- och kommittékonferens 0  0  0  0  0  

SBK kongress  -10 000  -10 000  -12 000  -2 000  

Förbrukningsinventarier samt reparation och gåvor 0  -5 000  -5 000  -1 500  3 500  

Representation och gåvor 0  -3 000  -3 000  -1 500  1 500  

Kontorsmaterial inklusive porton 0  -9 500  -9 500  -9 500  0  

Telefonersättningar 0  -2 000  -2 000  -500  1 500  

Trycksaker 0  -6 500  -6 500  0  6 500  

Olycksfallsförsäkringar medlemmar 0  -8 000  -8 000  -7 500  500  

Bank- och postavgifter 0  -1 600  -1 600  -4 000  -2 400  

Medlemsavgifter IFR 0  -7 000  -7 000  -4 211  2 789  

Övriga kostnader 0  -1 500  -1 500  -1 500  0  

Good Citizen 0  -2 000  -2 000  0  2 000  

Sociala avgifter 0  -2 000  -2 000  0  2 000  

Ränteintäkter 11 500  0  11 500  7 000  -4 500  

Avskrivning inventarier 0   0   0  

Räntekostnader 0   0   0  

Centrala kurser och konferenser 0   0   0  

Tävlingsböcker 0   0   0  

Lokalområden 0   0   0  

Revidering av RAS  -5 000  -5 000  -5 000  0  

Kommittéer   0   0  

Registerkommittén  -5 000  -5 000  -2 000  3 000  

Redaktionen 60 000  -170 000  -110 000  -150 000  -40 000  

Internationell och nordisk kontaktperson  -2 500  -2 500  0  2 500  

SSU-kommittén 127 575  -122 375  5 200  -6 000  -11 200  

Utställningskommittén 84 500  -72 500  12 000  -15 000  -27 000  

Lägerkommittén 131 000  -126 753  4 247  4 247  0  

Uppfödarkommittén 500  -25 500  -25 000  -15 000  10 000  

Kommittén för avel- och hälsa 0  -15 000  -15 000  -5 000  10 000  

PR-kommittén 27 000  -2 000  25 000  18 000  -7 000  

Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör 73 100  -98 100  -25 000  -25 000  0  

Tävlingskommittén 41 875  -91 579  -49 704  -27 593  22 111  

Info-kommittén 8 210  -18 210  -10 000  -23 000  -13 000  

   883    

Summa 1 005 260  -1 004 377  883  -105 377  -106 260  

 

 


