Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Upplands
Väsby 2013-04-20 – 2013-04-21
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git
Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Sara Awander, Birgitta Färdeman, Tord Sivén
ledamöter, Susanne Backman suppleant, Lee Pohl sammankallande info-kommittén (§25
kommittéer info och Anna Lindgren sammankallande registerkommittén § 25 register)
Anmält förhinder: Malin Åsander suppleant
§ 14 Mötets öppnande
Ordförande Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 16 Val av justeringsman
Beslutades att välja Sara Awander som justeringsman.
§ 17 Val av sekreterare för mötet
Beslutades att välja Helén Wallman som sekreterare för mötet, Ingela Sundqvist tillser att
protokollet skrivs ut och justeras.
§ 18 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2013-03-02 genomgicks, godkändes och lades till
handlingarna. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra protokollet till
revisorerna, webbmastern och facebooksidan.
§ 19 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 36:13 – 104:13 genomgicks och behandlas under separata paragrafer,
se bilaga 1.
§ 20 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser UT01:13 – UT03:13 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.
§ 21 Ekonomi
Inkommande skrivelse 64:13 kommittékassör revidering av budget utställning och PR-shopen,
konstateras att det finns ett lager i kommittén som ska hämtas av Tord Sivén samt att
inventering ska göras. Diskussion med kommitténs sammankallande gällande budget hänskjuts
till nästkommande möte.
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att låsa 250 000 kronor i 3 månadersperioder.
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Balans- och resultaträkning genomgicks, för utställningskommittén har avskrivning av
rosettlager genomförts då det inte fanns så många rosetter kvar som rapporterats. Det innebär
att 12 000 kronor mer kostnadsförts på 2013 i förhållande till vad som budgeterats. Vidare har
kommittén meddelat att biljett för domare från 2012 ej avbokats av tidigare sammankallande,
kostanden kommer också belasta 2013.
Kontoställningar 2013-04-07
Falkenbergssparbank

8060-6 183.016.891-8

9 981,39

Falkenbergssparbank sparkonto

8060-6 183.016.892-6

463,54

Falkenbergssparbank sparkonto

8060-6 183.065.570-8

319 793,65

Falkenbergssparbank sparkonto

8060-6 107178-0

Falkenbergssparbank, utst.

8060-6 183109602-7

14 448,26

Falkenbergssparbank, PR

8060-6 183109605-0

2 790,00

Sv. Rottweilerklubben/AfR

71 61 43-3

Utställningskommittén

5 76 67-8

Korningskommittén

64 45 09-2

3 511,02

MH-kommittén

629 45 12-6

1 419,89

Lägerkommittén

106 95 45-0

50 493,17

SSU-kommittén

150 48 52-3

21 233,59

Registerkommittén

23 55 41-0

5 934,12

PR-shopen

666 00-8

Summa:

-

31 307,03
703,94

21 200,14
483 279,74

Genomgång av budget 2013 genomfördes se bilaga 3. Inga korrigeringar föreslogs i dagsläget.
§ 22 Aktivitetskalender
Aktivitetskalendern genomgicks, komplettering av MH:n, monter i samband med bruks SM,
styrelsens möten samt årsmöte och utställning 2014 gjordes, se bilaga 4. Beslutades att utse
Angelina Ohlsson som ansvarig för att kontinuerligt uppdatera kalendern samt att tillse att den
skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar inför varje styrelsemöte.
§ 23 Uppdragslista
Uppdragslistan genomgicks, se bilaga 5. Malin Åsanders uppdrag hänskjuts till nästkommande
möte.
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§ 24 Lokalområden
Konstateras att det inte går att skicka ut någon första information till samtliga lokalområden
och kontaktpersoner då kontaktuppgifter ej tagits fram. Beslutades att uppdra till Malin
Åsander att snarast kontakta samtliga lokalområden och se över hur arbetet med att byta
stadgar ser ut samt ta in uppgifter på samtliga styrelser med kontaktuppgifter till styrelsens
nästkommande möte.
Inkommande skrivelse 88:13 SBK gällande kontaktuppgifter till distrikten, beslutades att
uppdra till Malin Åsander att rapportera in en komplett lista till SBK med kopia till styrelsen
senast 2013-05-15.
Östra
Inkommande skrivelse 97:13 LO:t gällande deltagande vid ”skäll inte på hunden” samt aktivitet
för styrelsen och medlemmarna. Ingela Sundqvist föredrog ärendet och diskussion fördes i
frågan. Beslut gällande deltagande ”skäll inte på hunden” tas under Info-kommittén. Angelina
Ohlsson kommer att kontakta ordföranden i Östra LO och resonera lite kring aktiviteter för
styrelsen och medlemmar.
Övriga punkter under lokalområden hänskjuts till nästkommande möte.
§ 25 Kommittéer
Styrelsen har efter årsmötet skickat ut en första information till samtliga kommittéer.
Förslagsvis försöker styrelsen och representanter från kommittéerna att vara på Väsby BK i
november. Beslutades att uppdra till Birgitta Färdeman att se över möjligheten med Väsby
BK.
Avel- och hälsokommittén
Inkommande skrivelse 67:13 medlem gällande sjukdomsrapportering. Beslutades att uppdra
till Sara Awander att tillsammans med Anna Granath ta fram förslag på svar till medlemmen.
Inkommande skrivelse 69:13 medlem gällande EP-projektet, synpunkterna är skickade till
ansvarig för EP-projektet, svar har erhållits, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson och
Helén Wallman att besvara skrivelsen.
Inkommande skrivelse 81:13 registerkommittén förslag på förändrad text gällande rasen på
SKK:s sida, Angelina Ohlsson har meddelat berörd person att det kommer ny Agria Breed
Profile och att föreningen då kommer att se över om uppgifterna ska förändras.
Inkommande skrivelse 96:13 medlem gällande uppfödning av oregistrerade hundar, beslutades
att uppdra till Angelina Ohlsson och Helén Wallman att besvara skrivelsen.
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Info-kommittén samt Hemsida
Angelina Ohlsson hälsar Lee Pohl välkommen och lämnar över ordet till henne. Lee Pohl
informerar om arbetet som påbörjats i kommittén.
Info-kommittén önskar få tillgång till gamla tidningar för att dela ut i samband med olika
aktiviteter i landet. Lee Pohl kommer att ta en kontakt med medlemshanteraren för att få
tidningar skickade till sig. Vidare önskar kommittén arbeta mer aktivt med ökat medlemsantal
genom att bjuda in dem som ej är medlemmar att deltaga i vissa aktiviteter inom LO:na.
Diskussion kring försäkringsskydd fördes, Lee Pohl tar fram en information gällande
deltagande.
Inkommande skrivelse 61:13och 84:13 SKK hundägardagen 13 april, styrelsen ser positivt på
denna aktivitet och att föreningen har deltagit.
Beslutas att rasklubben ska vara med på samlingsskylt för 300 kronor till bruks SM,
beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att betala in 300 kronor.
Inkommande skrivelse 100:13 SBK gällande information om bruksraserna, beslutades att
uppdra till Lee Pohl att ta fram ett förslag på text och skicka in till styrelsen för påseende
innan inskick till SBK. Uppdrogs till Helén Wallman att skicka skrivelsen till Lee Pohl och
Angelina Ohlsson.
Inkommande skrivelse 230:12 förslag på text om rasen. Styrelsen har framfört att texten är bra
och uppdrar till sammankallande Lee Pohl i Info-kommittén att ta en fortsatt kontakt med Åsa
Tova Bergh så att de tillsammans kan se över hur texten ska distribueras på ett bra sätt. Förslag
på detta presenteras till styrelsemöte i juni. Uppdrogs till Helén Wallman att skicka skrivelsen
till Lee Pohl och Angelina Ohlsson.
Material till mässor för lokalområden
Inkommande skrivelse 95:13 Skåne Blekinges LO gällande hantering och material vid mässor
och aktiviteter motsvarande hundens dag. Diskussion i frågan fördes, Lee Pohl har redan
påbörjat detta arbete och kommer att ta fram ett förslag på ”paket” som lokalområden kan få ta
del av när de närvarar vid mässor och andra hundaktiviteter i landet.
Inkommande skrivelse 92:13 utbildare reklam gällande utbildningar, konstateras att
sekreteraren kommer att vidarebefordra reklam direkt till info-kommittén för eventuell
distribution till LO: n och kommittéer. Lee Pohl kommer även att ta en direktkontakt med
styrelsens kontaktperson för LO:na för att få tillgång till lokalområdenas protokoll.
Facebooksida
Inkommande skrivelse 57:13 facebookansvarig gällande You Tube, information ges att det nu
finns film från föreningens rasspecial på You Tube. Styrelsen tackar för informationen och
skrivelsen läggs till handlingarna.
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Webbsidan
Inkommande skrivelser 59:13 och 65:13 ansvarig för e-postadresser, uppgifter, genomgicks
styrelsen tackade Anna Lindgren för uppgifterna därefter lades skrivelserna till handlingarna.
Internationell och nordisk kontaktperson
Angelina Ohlsson har varit i kontakt med Yvonne Brink som meddelar att hon varit i kontakt
med de nordiska länderna samt anmält in till IFR-konferens 23-24 maj. Planering och tankar
kring hur samarbete med övriga länder kan påbörjas presenteras, mer kommer ges i juni.
Konstateras att det finns budgeterat 5 500 kronor för Internationell och nordisk kontaktperson
som hon har möjlighet att nyttja till IFR-konferensen. Uppdrogs till Angelina Ohlsson att
informera Yvonne Brink.
Kommittén för mentalitet och exteriör
Inkommande skrivelse 37:12 SBK Inbjudan till utbildning till provledare för uthållighetsprov,
UHP, är vidarebefordrad till kommittén för hantering, se vidare under tävlingskommittén.
Inkommande skrivelse 40:13 SBK utskottet avel och hälsa, resultat MT, skrivelsen är
vidarebefordrad till kommittén. Styrelsen tackar utskottet för materialet och beslutades att
resultatet tillsammans med AG-rottweilers rapport ska diskuteras på möte SSU, medlemsmöte i
Kosta, LO- och kommittékonferens.
Inkommande skrivelse 52:13 SBK utskottet avel och hälsa, gällande körung, samt inkommande
skrivelse 54:13 Svenska Riesenschnauzerklubben svar gällande körung. Konstateras att
föreningen i första hand bör fokusera på att tillgodose AG-rottweilers önskemål angående rasen
vilket medför att styrelsen inte kommer att ställa sig bakom Svenska Schäferhundklubbens
förslag. Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att besvara skrivelsen.
Inkommande skrivelse 53:13 SBK utskottet avel och hälsa exteriörgruppen gällande resultat är
vidarebefordrat till exteriörbeskrivarna, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 70:13 domare gällande utökning med Rottweiler, beslutades att
tillstyrka ansökan. Uppdrogs till Ingela Sundqvist att besvara SBK.
Inkommande skrivelse 43:12 Energicas kennel ansökan om korningsdiplom, ansökan är skickat
till SBK för vidare hantering.
AG-rottweiler, påminnelse är gjord om att styrelsen önskar ta del av rapporten så att den kan
publiceras i tidningen och på webbsidan och facebook.
Lägerkommittén
Inkommande skrivelse 46:13 protokoll från kommittémöte, styrelsen ser positivt på det ständigt
pågående arbetet med lägret, protokollet genomgicks och lades till handlingarna. Styrelsen
beslutade att tillsätta Emina Popovici som ansvarig för bokföringen i kommittén.
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PR-shopen
Föreslogs utse Mats Hedberg som ansvarig för bokföringen i PR-shopen, beslutades enligt
förslaget.
Registerkommittén
Inkommande skrivelser 44:13 samt 45:13 kommittén gällande MH och röntgen samt
förtydligande.
Angelina Ohlsson hälsar Anna Lindgren välkommen. Diskussion kring MH, MT och röntgen
fördes. Konstateras att uppfödarna har en viktig roll i att satsa på den viktiga utvärdering och
att det är illa att så få väljer att utvärdera sina kullar. Beslutades att uppdra till Anna
Lindgren att ta fram förslag på hur detta kan lyftas på ett bra sätt så att det kommer uppfödare
och hundägare till del. Förslag kommer att presenteras för styrelsen.
Vidare uppdrogs till Anna Lindgren att ta fram uppgifter på hur många rottweiler med
avbrutet MH som gått i avel och varför MH:t avbrutits samt hur många som gått i avel som vid
MH haft kvarstående rädsla eller varit skottberörda .
SSU-kommittén
Inkommande skrivelse 42:13 IPO-ansvarig information om IPO-tävling och SSU, samtliga i
styrelsen uppdras att skicka informationen vidare till de som kan vara intresserade.
Inkommande skrivelse 104:13 anteckningar från möte 2013-03-05, genomgicks och lades till
handlingarna.
Information från SSU-kommittén, de har resonerat med IPO-gruppen och SSU räknar med att
ta hand om IPO-tävlingen på samma sätt som de gör med MH:t. Styrelsen har inte något att
erinra.
Redaktionen
Inkommande skrivelse 36:13 SKK gällande katalogisering av tidsskrifter, föreningen skickar
idag en tidning till SKK för katalogisering, beslutades att skicka ett nummer av tidningen för
katalogisering, om SKKs personal och besökare önskar läsa rasklubbens tidning kan en
prenumeration beställas hos rasklubben. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att
meddela SKK.
Inkommande skrivelse 71:13 redaktören gällande uppdaterade uppgifter till tidningen, nya
sammankallande är vidarebefordrade till redaktören.
Tävlingskommittén
Ansvarig för vandringspriser, beslutades att tillsätta Eva Holmer som ansvarig för
vandringspriserna inom föreningen. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera
redaktören om att ändra kontaktuppgifterna till tidningen.
Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2013-04-20 – 2013-04-21 i Upplands Väsby

6

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Inkommande skrivelse 37:12 SBK Inbjudan till utbildning till provledare för uthållighetsprov,
UHP samt 73:13 SBK inbjudan till utbildning provledare och domare UHP, är vidarebefordrad
till kommittén för hantering. Avsikten har varit att skicka flera deltagare men det har på grund
av förändrade förutsättningar inte funnits möjlighet till det. Uppdrogs till Veronica Nilsson att
ta fram förslag på hur rasklubben ska hantera UHP inom föreningen till styrelsens möte den 6
augusti. Uppdrogs till Helén Wallman att informera Veronica Nilsson.
Inkommande skrivelse 75:13 medlem förslag på domare och provledare UHP, samt 78:13 IPOgruppen gällande funktionär UHP, styrelsen ser positivt på att det finns personer som är
intresserade av att utbilda sig och hänvisar intresserade till tävlingskommittén som
sammanställer och anmäler. Meddelande är skickat att de som tidigare lämnat intresse är
anmälda via sitt distrikt.
Inkommande skrivelse 49:13 tidigare ansvariga för tävlingskommittén, sammanställning av vad
som bör åtgärdas, har vidarebefordrats till ny ansvarig i tävlingskommittén.
Inkommande skrivelse 55:13 Skånes LO gällande tjänstehunds SM, tävlingskommittén tar fram
ett förslag på avtal till tjänstehunds SM. Uppdrogs till Helén Wallman att kontakta Veronica
och se hur långt de kommit i ärendet.
Inkommande skrivelse 58:13 SBK förslag på revidering dressyrpolicy, är vidarebefordrat till
samtliga kommittéer för synpunkter. Diskussion kring förslaget fördes, föreslogs att kränkning
ska tas bort. Beslutades att uppdra till Birgitta Färdeman att förtydliga rasklubbens
resonemang samt besvara SBK.
Inkommande skrivelse 66:13 Svenska Schäferhundklubben skrivelse till SBK gällande IPOdomarutbildningen och IPO-gruppen, styrelsen ser att det önskas mer information i ärendet,
skrivelsen är besvarad med ytterligare frågeställningar, svar från Svenska Schäferhundklubben
inväntas.
Inkommande skrivelse 74:13 tävlingskommittén, gällande ansökan om prov 2014, är
vidarebefordrad till redaktören, webbsidan och facebook. Beslutades att uppdra till Malin
Åsander att skicka ut till kontaktpersonerna i lokalområdena.
Inkommande skrivelse 79:13 Skåne Blekinges LO gällande rallylydnad mästerskap, skrivelsen
har även tillsänt tävlingskommittén som ställt frågan till styrelsen, styrelsen ser inte något
hinder för Skåne Blekinges LO att arrangera mästerskap i rallydnad.
Inkommande skrivelse 80:13 kommittén gällande rallylydnad och tjänstehunds mästerskap,
konstateras att tävlingskommittén har rätt att ta beslut i vilka som ska arrangera dessa tävlingar.
När det gäller priser inom IPO så konstaterar styrelsen att om IPO-gruppen håller sig inom sin
budget avgör de själva hur de vill hantera inköp av priserna.
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Inkommande skrivelse 93:13 samt 94:13 SBK gällande ansökan tävlingar, är vidarebefordrad
till tävling och IPO skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 91:13 Upplands LO gällande tävlingar, konstateras att lokalområdena
ansöker om officiella prov via tävlingskommittén och att tävlingskommittén informerar
styrelsen. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera Veronica Nilsson.
Inkommande skrivelse 86:13 Östra Härjedalens BK inbjudan UHP, genomgicks och lades till
handlingarna.
Konstateras att inbjudningar från lokalklubbar inte kommer att tas upp som inkommande
skrivelse utan att de istället kommer att skickas ut till ansvarig kommitté för fortsatt hantering.
Susanne Backman har tillfrågat Bollnäs BK om de kan tänka sig att hålla i rasklubbens SM
2014, då de ej har en styrelse kan de ej ta beslut i frågan. Susanne Backman har informerat
sammankallande Veronica Nilsson.
Rallylydnad
Veronica Nilsson kommer att deltaga på en rallylydnadsträff som Upplands distrikts
rallylydnadsgrupp håller i den 27 maj på Märsta-Sigtuna BK. Styrelsen anser att det är positivt
att gruppen engagerar sig när det gäller rallylydnadsfrågorna.
IPO-gruppen
Inkommande skrivelse 42:13 IPO-ansvarig information om IPO-tävling och SSU, samtliga i
styrelsen uppdras att skicka informationen vidare till eventuellt intresserade.
Gällande domare och figuranter till SM och NOM, IPO-gruppen har tillfrågat aktuella personer
men har inte fått någon positiv respons, konstateras att föreningen inte kommer att skicka in
några förslag i år.
Uppfödarkommittén
Inkommande skrivelse 60:13 tidigare kontaktperson för uppfödarkommittén, styrelsen tackar
Kerstin Spåre för att hon varit behjälplig att ta emot det som inkommit till uppfödarkommittén.
Fortsatt inkommande post kommer nya sammankallande att hantera.
Uppfödarutbildning
Inkommande skrivelse 68:13 gällande uppfödarutbildningen, konstateras att Kerstin Spåre
kommer att vara kvar som kursledare tillsammans med Yvonne Brink och Anna Granath och att
Susanne Thorén hanterar utbildningsmaterialet.
Konstateras att det är viktigt att de redan nu tar fram datum för årets utbildningar. Uppdrogs
till Sara Awander att be ansvariga att komma in med datum senast 2013-05-15.
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Utställningskommittén
Inkommande skrivelse 63:13 domare 2013 – 2014 genomgicks, domare och funktionärer för
2013-2014 ser ut enligt följande:
Mars 2013-03-03
Domare hanar Susanne Evers Danmark, ringsekreterare Patrik Grönfeldt och Birgitta Bernhed
Domare tikar Henrik Fuchs Danmark, ringsekreterare Anneli Lindström och Elisabeth Fyhr
Bestyrelse: Yvonne Brink, Irene Jonsson och Bo Wiberg (via telefon)
Maj 2013-05-25 Uppsala Bk
Domare vuxna Inese Pablaka Lettland, ringsekreterare Eija-Lena Hedberg och Peter Fugelstad
Domare valpar Leif Öberg Sverige, ringsekreterare Irene Jonsson
Bestyrelse: Angelina Olsson, Carina Nilsson och Bo Wiberg (via telefon)
September 2013-09-22 Norrköpings Bk
Domare hanar Yvonne Bekkers Nederländerna, ringsekreterare Angelina Olsson och Lelle Falheim
Domare tikar Refet Hadzic Serbien, ringsekreterare Marita Thoren och Lotta
Domare valpar Helén Wallman Sverige, ringsekreterare Helena Strömberg
Mars 2014-03-02 Karlskoga ridhus
Domare tikar Frank Hedtke Tyskland, ringsekretare Eva Sederholm
Domare hanar Hans Jurgen Radtke Tyskland, ringsekreterare Eija-Lena Hedberg, Marita Thoren
September 2014-09-21 vakant Gävle
Domare hanar Bo Wiberg Sverige
Domare tikar Bo Skalin Sverige
Mars 2015-03-08 vakant Stockholm
Domare tikar Yvonne Brink Sverige
Domare hanar Ramune Kazlauskaite Litauen
September 2015-09-13 vakant Uppsala
Domare hanar Gerard O Shea Sverige
Domare tikar Yvonne Bekkers Nederländerna
Inkommande skrivelse 82:13 kommittén gällande bokning av resor och boende, beslutades att
uppdra till Mats Hedberg att koppla kort till klubbens konto. Uppdrogs till Ann-Git
Rammus att meddela Mats Hedberg.
Inkommande skrivelse 83:13 kommittén gällande framtida ansökningar av utställningar i
Stockholm och Uppsala. Styrelsen beslutar att inför 2016, 2018 och 2020 ansöka om
utställningar med en radie av 200 km från Stockholm/Arlanda. När det gäller 2017, 2019 och
2021 planeras utställningarna på andra platser i landet och det ska göras en utvärdering
fortlöpande.
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Under perioden måste kommittén försöka påbörja ett samarbete med andra ras- och
lokalklubbar för att förbättra effektiviteten och ekonomin. Uppdrogs till Malin Åsander att
informera sammankallande i kommittén.
Vidare önskar styrelsen att kommittén tar fram statistik på utställda rottweiler, uppdelat på SKK
länsklubbar och SBK:s distrikt. Uppdrogs till Malin Åsander att informera sammankallande i
kommittén
Inkommande skrivelse 90:13 kommittén gällande ansökan om flytt av utställningar, följande
utställningar önskar kommittén att ansöka om flytt för:
2014-03-02 från Örebro till Karlskoga
2014-09-21 från Gävle till Skutskär
Beslutades att ansöka om att få flytta ovanstående utställningar, uppdrogs till Malin Åsander
att informera kommittén och till Ingela Sundqvist att ansöka om att få flytta utställningarna.
Medlemshantering
Jenny Persson har på grund av ändrade förhållanden frånsagt sig sitt uppdrag som
medlemshanterare. Styrelsen tackar Jenny för hennes insats som medlemshanterare och önskar
henne lycka till med sitt nya uppdrag.
Föreslogs Helén Torstensson som ny ansvarig för medlemshanteringen. Beslutades enligt
förslaget.
Ann-Git Rammus har ombett Jenny Persson att meddela redaktionen, webbsidan och
facebooksidan så snart överlämnande skett så att nya kontaktuppgifter kan läggas ut.
Inkommande skrivelse 56:13 hundägare gällande medlemskap, skrivelsen är besvarad av
sekreteraren, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 85:13 SKK disciplinnämnde, beslutades att uppdra till Ann-Git
Rammus att informera medlemshanteraren, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att ta fram förslag på hur vi kan följa upp orsaker
till varför medlemmar ej förnyat sitt medlemskap.
§ 26 RAS
Möte onsdag den 24 april, delmål i olika tidsintervaller. Det kommer mer rapporter när de
bestämt arbetsupplägget den 15 maj.
§ 27 RAS/RUS samt rasklubbsmöte
Inkommande skrivelser 48:12 SBK RAS D-RUS konferens 98:13 SBK minnesanteckningar
från RAS/RUS-konferens samt 99:13 SBK förtydligande gällande minnesanteckningar från
RAS/RUS-konferens, Angelina Ohlsson informerade om konferensen, skrivelserna genomgicks
Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2013-04-20 – 2013-04-21 i Upplands Väsby
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och lades till handlingarna.
§ 28 Mål 2013
Diskussion kring arbetet med att uppnå målen fördes, beslutades att uppdra till Angelina
Ohlsson och Helén Wallman att slutföra förslaget och presentera för styrelsen.
§ 29 Uppdrag från årsmöte 2013 samt planering av årsmötet 2014
Gällande uppdrag från årsmötet när det gäller hemställan om krav på kryss i alla rutor vid MH
för att få registrera avkomma. Uppdrogs till Angelina Ohlsson och Helén Wallman att ta
fram ett förslag på skrivelse.
Bokningen av årsmötet 2013 har fungerat jättebra och styrelsen tackar Ingela Plahn Lindström
för att hon hanterat detta. Föreslogs att Ingela Plahn Lindström ska hantera bokningen även för
årsmötet 2014. Beslutades enligt förslaget.
Hänvisningsregler, information på årsmötet från arbetsgrupp utsedd av uppfödarkonferensen,
beslutades att uppdra till Helén Wallman att skicka ut Carina Nilssons e-post till styrelsen.
Beslutades att uppdra till uppfödarkommittén att arbeta vidare med arbetsgruppens rapport
där ett första förslag finns med till möte i samband med SSU. Uppdrogs till Sara Awander att
informera sammankallande Lena Berglund
§ 30 SBK kongress 2013
Inkommande skrivelse 72:13 Övre Norrlands distrikt, gällande agilityn, styrelsen stödjer Över
Norrlands distrikts skrivelse.
Inkommande skrivelse 87:13 SBK kongresshandlingar, handlingarna genomgicks:
Valberedningens förslag, styrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag nummer 1 - Förbundsavgift 2014 – 2016, beslutades att avslå FS
förslag.
Förbundsstyrelsens förslag nummer 2 – Bildande av verksamhetsklubb för agility, styrelsen
beslutar att avslå förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag nummer 3 – Revidering av Svenska Brukshundklubbens
grundstadga, faller om förslag 2 avslås.
Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 – Förändring i bruksprovsregler gällande krav på
genomfört MH, beslutade att tillstyrka förslaget.
Motion nummer 1 – införande av ytterligare en apportvikt samt hinderhöjd vid Brukstävlingar,
beslutade att tillstyrka motionen.

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2013-04-20 – 2013-04-21 i Upplands Väsby

11

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Motion nummer 2 – införande av förtur att delta vid bruksprov inom det egna distriktet,
beslutades att ställa sig bakom FS yttrande att motionen anses besvarad.
Motion nummer 3 – att mondioring (MR) införs som en officiell gren inom SBK och att SBK
arbetar för detta i motionärens anda, beslutades att ställa sig bakom FS yttrande att avslå
motionen.
Inkommande skrivelse 101:13 SBK, revisionsberättelse inför årets kongress, genomgicks och
lades till handlingarna.
§ 31 Organisering i styrelsen, uppdrag mm
Inkommande skrivelse 41:13 SKK uppdatering av styrelsesammansättning, Ann-Git Rammus
har rapporterat in uppgifterna.
Inkommande skrivelse 89:13 SBK Inbjudan till informations- och frågemöte angående
förslaget till ny organisation av den centrala agilityverksamheten, är genomgången under
motioner till kongressen.
Beslutades att Birgitta Färdeman ska ansvara för uppdragslistan. 10 dagar innan mötet skall
samtliga uppdrag vara inrapporterade till Birgitta. 7 dagar innan styrelsemötet skickas en
uppdaterad uppdragslista ut till samtliga styrelsemedlemmar.
Diskusson fördes kring hur styrelsen ska arbeta mellan mötena, samtliga var eniga om att det är
bra att använda e-posten mellan mötena och att vi hanterar de beslut som tas mellan mötena i
nästkommande protokoll.
Ingela Sundqvist kommer att skicka ut skrivelser till styrelsen en gång i veckan. 10 dagar innan
styrelsemötet rapporterar samtliga in det som ska tas upp på mötet till Ingela. 7 dagar innan
styrelsemötet skickas dagordningen ut till samtliga styrelsemedlemmar. Ärenden som ska tas
upp på styrelsemöte måste inkomma senast 8 dagar innan mötet. Beslutades att uppdra till
Ingela Sundqvist att skicka ut en information till samtliga kommittéer och lokalområden.
Diskussionsmöte och medlemsmöte
Beslutades att uppdra till Anna Lindgren att ta fram frågor att diskutera kring vid
diskussionsmöte och medlemsmöte. Utgångspunkten är SBKs presentation MT samt egna
tankar kring MH för rasen. Förslag presenteras för styrelsen senast den 1 juni. Uppdrogs till
Susanne Backman att informera Anna Lindgren. Vidare beslutades att uppdra till Angelina
Ohlsson att kontakta Yvonne Brink för att få rapporten från AG-rottweiler.
§ 32 Övriga frågor
Inkommande skrivelse 47:13 framtaget förslag på pokaler för föreningen, styrelsen tackar
Patrik Ohlsson för förslaget och har skickat till övriga kommittéer för att de ska kunna se över
sina inköp.
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Inkommande skrivelse 50:13 SKK utbildning föreningsteknik, genomgicks, konstateras att inte
Angelina Ohlsson och Ingela Sundqvist kan deltaga.
Inkommande skrivelse 77:13 SBK Info nr 1 2013 samt SBK Info nr 2 2013, sedan 1 januari
gäller ny central medlemsavgift till 310 kronor (300 kr 2012). Beslutades att uppdra till AnnGit Rammus att lägga in nya medlemsavgifter för 2013 i medlem online.
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att ändra styrelseuppgifterna i medlem online.
Vidare uppdrogs åt Ann-Git Rammus att registrera in ny medlemsavgift för 2014. Övrig
information genomgicks.
§33 Mötet avslutas
Ordförande Angelina Ohlsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Helén Wallman
Vice ordförande

Justeras

Angelina Ohlsson
Ordförande

Sara Awander
Ledamot
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Bilaga 1.
Inkommande skrivelser
36:13
37:13
38:13
39:13
40:13
41:13
42:13
43:13
44:13
45:13
46:13
47:13
48:13
49:13
50:13
51:13
52:13
53:13
54:13
55:13
56:13
57:13
58:13
59:13
60:13
61:13
62:13
63:13
64:13
65:13
66:13
67:13
68:13
69:13
70:13

SKK gällande katalogisering av tidsskrifter, gås igenom under redaktionen.
SBK Inbjudan till utbildning till provledare för uthållighetsprov, UHP, gås igenom under
tävling och mental
Sörmlands LO protokoll från konstituerande möte, gås igenom under LO:n.
Dalarnas LO styrelsesammansättning, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse gås igenom under LO:n
SBK utskottet avel och hälsa, resultat MT, gås igenom under mentalkommittén.
SKK uppdatering av styrelsesammansättning, gås igenom under organisering i styrelsen,
uppdrag m.m.
IPO-ansvarig information om IPO-tävling och SSU, gås igenom under SSU och IPO-gruppen.
Energicas kennel ansökan om korningsdiplom, gås igenom under mentalkommittén
Registerkommittén gällande MH och röntgen, gås igenom under registerkommittén
Registerkommittén korrigering gällande MH och röntgen, gås igenom under
registerkommittén
Lägerkommittén protokoll från möte, gås igenom under lägerkommittén.
Patrik Ohlsson framtaget förslag på pokaler för föreningen, gås igenom under övrigt.
SBK RAS D-RUS konferens, gås igenom under RAS D-RUS
Tidigare ansvariga för tävlingskommittén, sammanställning av vad som bör åtgärdas, gås
igenom under tävlingskommittén.
SKK utbildning föreningsteknik, gås igenom under övrigt.
Västra LO, verksamhetsberättelse, aktivitetsplan 2013, rambudget 2014 och
styrelsesammansättning 2013, gås igenom under Västra LO.
SBK utskottet avel och hälsa, gällande körung, gås igenom under mentalkommittén.
SBK utskottet avel och hälsa exteriörgruppen gällande resultat, gås igenom under
mentalkommittén
Svenska Riesenschnauzerklubben svar gällande körung, gås igenom under mentalkommittén
Skånes LO gällande tjänstehunds SM, gås igenom under tävlingskommittén
Hundägare gällande medlemskap, gås igenom under medlemshantering
Facebookansvarig gällande You Tube, gås igenom under facebooksidan
SBK förslag på revidering dressyrpolicy, gås igenom under tävlingskommittén
Ansvarig för e-postadresser, uppgifter, gås igenom under webbsidan
Tidigare ansvarig för uppfödarkommittén, gås igenom under uppfödarkommittén.
SKK hundägardagen 13 april, gås igenom under Info-kommittén
Sörmlands distrikt, kallelse årsmöte, gås igenom under Sörmlands LO.
Utställningskommittén, domare 2013 – 2014, gås igenom under utställningskommittén
Kommittékassör revidering av budget utställning och PR-shopen, gås igenom under ekonomi.
Ansvarig för e-postadresser, uppgifter, gås igenom under webbsidan
Svenska Schäferhundklubben skrivelse till SBK gällande IPO-domarutbildningen och IPOgruppen, gås igenom under IPO-gruppen
Medlem gällande sjukdomsrapportering, gås igenom under avel- och hälsa
Yvonne Brink gällande uppfödarutbildningen, gås igenom under uppfödarkommittén
Medlem gällande EP-projektet, gås igenom under avel- och hälsa
Domare utökning med Rottweiler, gås igenom under mentalkommittén
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71:13
72:13
73:13
74:13
75:13
76:13
77:13
78:13
79:13
80:13
81:13
82:13
83:13
84:13
85:13
86:13
87:13
88:13
89:13
90:13
91:13
92:13
93:13
94:13
95:13
96:13
97:13
98:13
99:13
100:13
101:13
102:13
103:13
104:13

Redaktören gällande uppdaterade uppgifter till tidningen, gås igenom under redaktionen.
Övre Norrlands distrikt, gällande agilityn, gås igenom under separat paragraf kongressen
SBK inbjudan till utbildning provledare och domare UHP, gås igenom under
tävlingskommittén
Tävlingskommittén, gällande ansökan om p rov 2014, gås igenom under tävlingskommittén.
Medlem förslag på domare och provledare UHP, gås igenom under tävlingskommittén
Västra LO revisionsberättelse, gås igenom under LO:n
SBK Info nr 1 2013, gås igenom under övrigt
IPO-gruppen gällande funktionärer UHP, gås igenom under tävlingskommittén
Skåne Blekinges LO gällande rallylydnad mästerskap, gås igenom under tävling
Tävlingskommittén gällande rallylydnad och tjänstehunds mästerskap, gås igenom under
tävling.
Registerkommittén förslag på förändrad text gällande rasen på SKK:s sida, gås igenom under
avel och hälsa
Utställningskommittén bokning av resor och boende, gås igenom under
utställningskommittén
Utställningskommittén gällande framtida ansökningar av utställningar Stockholm och
Uppsala, gås igenom under utställningskommittén
SKK hundägardagen, gås igenom under Info-kommittén
SKK disciplinnämnde, beslut gällande medlemmar gås igenom under medlem.
Östra Härjdedalens BK inbjudan UHP, gås igenom under tävlingskommittén
SBK kongresshandlingar, gås igenom under kongressen
SBK gällande kontaktuppgifter till distrikten, gås igenom under lokalområden
SBK Inbjudan till informations- och frågemöte angående förslaget till ny organisation av den
centrala agilityverksamheten, gås igenom under organisering m.m.
Utställningskommittén gällande ansökan om flytt av utställningar, gås igenom under
utställningskommittén.
Upplands LO gällande tävlingar, gås igenom under tävlingskommittén
Utbildare reklam gällande utbildningar, gås igenom under övrigt.
SBK gällande ansökan tävlingar, gås igenom under tävlingskommittén
SBK gällande ansökan tävlingar, gås igenom under tävlingskommittén
Skåne Blekinges LO gällande hantering och material vid mässor och aktiviteter motsvarande
hundens dag, gås igenom under Info-kommittén
Medlem gällande uppfödning av oregistrerade hundar, gås igenom under avel- och hälsa
Östra LO, gällande deltagande vid ”skäll inte på hunden samt aktivitet för styrelsen och
medlemmarna, gås igenom under LO:n.
SBK minnesanteckningar från RAS/RUS-konferens, gås igenom under RAS/RUS
SBK förtydligande gällande minnesanteckningar från RAS/RUS-konferens, gås igenom under
RAS/RUS
SBK gällande information om bruksraserna, gås igenom under Info-kommittén
SBK, revisionsberättelse inför årets kongress, gås igenom under kongressen
SBK-info nr 2, gås igenom under övrigt
Skåne Blekinges LO, årsmötesprotokoll, gås igenom under LO:n.
SSU-kommittén, anteckningar från möte 2013-03-05, gås igenom under SSU.
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Bilaga 2.
Avgående skrivelser
UT01:13
SBK ansökan om korningsdiplom för Energicas kennel
UT02:13
Styrelsen information till kommittéer efter årsmöte
UT03:13
Svenska Schäferhundklubben svar gällande skrivelse IPO
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Bilaga 3.
Förslag till budget 2013
Verksamhet
Medlemmar
Rottweilern
Förbr inv + underh
Representation o gåvor
Trycksaker
Kontorsmaterial o porto
Telefonersättningar
Telefonkostnader
Styrelsen
Konferenser
Valberedningen
Årsmötet
SBK kongress
Olycksfallsförs medlem
Bank o postavg
Medlemsavgift IFR
Sociala avgifter
Ränteintäkter, övr intäkter
Övriga kostnader
Int o nord kontaktperson
"Good citizen"
Uppfödarkommittén
Avel o Hälsa kommittén
Revidering av RAS
Tävlingskommittén
Infokommittén
hänvisning
Mental
Register
SSU
Utställning
PR
Lägerkommittén
Resultat

Budget 2013
Ram 2014
Ram 2015
Intäkt Kostnad
Totalt
Intäkt Kostnad
Intäkt
330 000 -10 000 320 000
345 000 -10 000
345 000
47 000 -197 000 -150 000
50 000 -200 000
55 000
-1 000
-1 000
-2 000
-3 000
-3 000
-3 000
-1 500
-1 500
-2 000
-1 500
-1 500
-5 000
-500
-500
-1 000
0
0
0
0
-70 000 -70 000
-70 000
-72 700 -72 700
-45 000
-500
-500
-500
-65 000 -65 000
-50 000
-10 000 -10 000
-10 000
-5 000
-5 000
-5 000
-3 000
-3 000
-3 000
-4 300
-4 300
-4 500
0
0
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
-1 000
-1 000
-1 500
-5 500
-5 500
-3 000
0
0
0
0
500 -15 500 -15 000
-15 000
-500
-500
-2 000
-5 000
-5 000
0
0
33 125 -69 625 -36 500
0 -40 000
0
-11 000 -11 000
-11 400
-200
-200
-500
-16 000 -16 000
-16 000
-300
-300
-4 775
119 000 -100 000
19 000
123 500 -103 600
129 500
75 500 -60 000
15 500
75 500 -62 500
75 500
55 000 -20 000
35 000
55 000 -20 000
55 000
220 000 -173 500
46 500
220 000 -173 500
220 000
883 125 -923 125 -40 000
872 000 -864 775
883 000
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-210 000
-2 000
-3 000
-2 000
-5 000
-1 000
-70 000
-45 000
-3 000
-50 000
-10 000
-5 000
-1 500
-4 500

-1 500
-6 000
-15 000
-500
-40 000
-11 400
-500
-16 000
-500
-106 600
-62 500
-20 000
-173 500
-876 000
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Aktivitetskalender

Bilaga 4.

April
14

MH

Upplands LO

20

MH

Nossebro

27-28

Rasmästerskap bruks/IPO/BSL/lydnad

Värnamo BK

4

Rottweilerträff

Skåne

5

BSL/IPO 1-3

Nossebro

12

MH

Upplands LO

15

Styrelsemöte

Telefonmöte

25

Vårspecial

Uppsala

MH

Nyköping

2

Rottweilerträff

Skåne

5

Styrelsemöte

Telefonmöte

8

MH

Nossebro

14

BH

Södertälje

14-15

IPO/BSL

Södertälje

15-16

SSU

Södertälje

15-16

Styrelsemöte

Södertälje

16

SSU Lydnad

Södertälje

Sommarläger

Kosta

Medlemsmöte under lägret

Kosta

Styrelsemöte

Telefonmöte

Maj

Juni
1-2

Juli
12-20

Augusti
6
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21

Lydnad 1-Elit

Hemse

23-25

Bruks SM monter

Mantorp

7

MH

Östra LO

8

BSL/IPO 1-3

Alvesta, IPO-gruppen

10

Styrelsemöte

telefonmöte

13-15

Ras SM Tjänstehund/Rallylydnad

SKåne/Blekinge LO

14

Exteriörbeskrivning

Skåne/Blekinge LO

22

Höstspecialen

Norrköping

22

MT

Värmdö BK

28

BSL/IPO 1-3

Nossebro

6

Lydnad 1-2

Upplands LO

15

Styrelsemöte

telefonmöte

19

MH

Nossebro

19

MH

Östra LO

27

Lägre,Högre klass Patrull

Hemse

Styrelsemöte tillsammans med kommittéer

Upplands Väsby

Rasmonter

Sthlms Hundmässa

Rasmonter

My Dog, Västra LO

1

Årsmöte

Örebro

2

Årsmötesutställning

Örebro

September

Oktober

November
8 – 10
December
7-8
Januari 2014
3-6
Mars 2014
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Bilaga 5.
Uppdragslista
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Bilaga 6.

Mål 1: Ekonomi i balans med stabil likviditet
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en
stabil likviditet.
Delmål:

Vi har en god ekonomisk hushållning där hänsyn till de ekonomiska effekterna
alltid tas innan beslut.

Delmål:

Medlemsantalet skall bibehållas för att på sikt öka.

Delmål:

Vi ska öka medvetenheten om möjligheter till bidrag inom föreningen.

Delmål:

Vi ska öka medvetenheten när det gäller möjligheter att arrangera
kringarrangemang för att bidra till ekonomin i samband med övriga aktiviteter.

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.
Delmål:

Potentiella valpköpare ska få information om rasen och vad de bör tänka på
innan ett valpköp.

Delmål:

Vi ska sprida kunskap till medlemmarna när det gäller rasens hälsa.

Delmål:

Vi ska arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet

Delmål:

Vi ska öka antalet andelen uppfödare som är anslutna till föreningen.

Delmål:

Vi ska utbilda uppfödare på rottweiler

Delmål:

Vi ska tillsammans med lokalklubbarna (val av lokalklubb sker utifrån aktuell
aktivitet) arrangera utbildningar för funktionärer på mentalsidan.

Delmål:

Vi ska ha hög kvalitet på våra tävlingar och arrangemang

Delmål:

Vi ska motivera fler tränings- och tävlingsekipage.
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Mål 3: Öka kunskapen om Rottweiler
Syfte
Stödja hundägare samt sprida information om rasen i samhället.
Delmål:

Vi ska presentera rottweilern som fungerande ras i samhället

Delmål:

Vi ska skapa en fungerande verksamhet eller funktion som hanterar de hundar
och hundägare som inte fungerar och/eller som får rapporteringskod.

Delmål:

Vi ska ha effektiva kommunikationskanaler som är levande (ska hända och
precis har hänt) och med lättillgänglig information

Delmål:

Vi ska göra föreningen synlig genom att representera på olika aktiviteter i landet:

Mål 4: Fler aktiva och engagerade
Syfte
Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får
engagera sig. Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där
rottweilern även i framtiden är en av våra självklara bruksraser.
Delmål:

Vi ska skapa aktiviteter för våra medlemmar att deltaga i

Delmål:

Vi ska få fler engagerade i föreningen

Delmål:

Vi ska skapa nätverk inom och utom organisationen
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