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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per telefon  

2013-05-15 
 

Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git 

Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Tord Sivén ledamöter och 

Susanne Backman suppleant  

 

Anmält förhinder: Sara Awander Malin Åsander 

 

§ 34 Mötets öppnande 

Ordförande Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 35 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 36  Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helén Wallman som sekreterare. 

 

§ 37  Val av justeringsman 

Beslutades att välja Tord Sivén som justeringsman. 

 

§ 38  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsens möte 2013-04-20 – 2013-04-21 genomgicks, godkändes och lades till 

handlingarna. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra protokollet till 

revisorerna, webbmastern och facebooksidan.  

  

§ 39 Inkommande skrivelser  

Inkommande skrivelser 105:13 – 118:13 genomgicks och behandlas under separata paragrafer, 

se bilaga 1. 

 

§ 40 Avgående skrivelser   

Avgående skrivelser UT04:13 – UT06:13 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.  

 

§ 41  Ekonomi 

Inkommande skrivelse 64:13 kommittékassör revidering av budget utställning och PR-shopen 

hänskjutet från föregående möte. Då Malin Åsander inte är med i mötet hänskjuts översyn av 

budgeten för dessa två kommittéer till nästkommande möte istället.  
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Kontoställningar 2013-05-12 

 

Falkenbergssparbank  8060-6 183.016.891-8             34 898,47     

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.016.892-6                  463,54     

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.065.570-8           319 793,65     

Falkenbergssparbank, utst. 8060-6 183109602-7             19 411,31     

Falkenbergssparbank, PR 8060-6 183109605-0             14 901,00     

Sv. Rottweilerklubben AfR 71 61 43-3             36 185,03     

Utställningskommittén 5 76 67-8                  713,44     

Korningskommittén 64 45 09-2               3 852,02     

MH-kommittén 629 45 12-6               1 419,89     

Lägerkommittén 106 95 45-0           121 173,17     

SSU-kommittén 150 48 52-3             13 583,59     

Registerkommittén 23 55 41-0               5 934,12     

PR-kommittén 666 00-8               1 700,14     

 SUMMA:            574 029,37     

 

§ 42 Aktivitetskalender 

Aktivitetskalendern genomgicks, se bilaga 3.  

 

§ 43 Uppdragslista 

Uppdragslistan genomgicks, Sara Awanders och Malin Åsanders uppdrag hänskjuts, bilaga 4.  

 

§ 44 Lokalområden 

När det gäller lokalområden kan ingen rapportering ske då kontaktperson Malin Åsander ej är 

närvarande. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att kontakta Malin Åsander.  

 

Inkommande skrivelse 116:13 Kopparbergs BK, inbjudan till utbildning, konstateras att vi 

fortsättningsvis kommer att skicka ut likande information till de närmsta lokalområdena.  

 

§ 45 Kommittéer 

 

Avel- och hälsokommittén 

Inkommande skrivelse 111:13 medlem gällande avel på hund med katarakt, kontakt med 

medlemmen har tagits och artikeln från tidningen 2008 är vidarebefordrad till henne.  

 

Inkommande skrivelse 112:13 Agria breed profile, uppdrogs till avel- och hälsa att ta fram ett 

förslag på kortfattad information som styrelsen kan presentera i samband med diskussions- och 
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medlemsmöte. Informationen önskas till den 10 juni. Susanne Backman har informerat om 

uppdraget samt vidarebefordrat skrivelsen till avel- och hälsa. 

 

Inkommande skrivelse 115:13 SKK gällande forskningsprojekt SLU, beslutades att uppdra 

till Birgitta Färdeman att vidarebefordra skrivelsen till sammankallande Lee Pohl för 

vidarebefordran till facebooksidan och hemsidan.  

 

Inkommande skrivelse 117:13 SKK gällande icke-hänvisning, är vidarebefordrad till aktuella 

kommittéer, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Info-kommittén  

Ingela Sundqvist tidigare uppdrag att uppdatera Hundsport uppdras istället till Info-kommittén. 

Beslutades att uppdra till Birgitta Färdeman att informera sammankallande Lee Pohl. 

 

Förtydligande görs gällande tidigare taget beslut, annonsering i samband med Bruks SM är 

exklusive moms.  

 

Beslutades att styrelsen ska komma ut med fortlöpande information gällande arbetet i 

föreningen, uppdrogs till Angelina Ohlsson att sammanställa och skicka in till 

facebookansvarig. 

 

Lägerkommittén 

Inkommande skrivelse 113:12 kommittén protokoll från möte 1 maj 2013, genomgicks och 

lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 118:13 kommittén gällande förfrågan om intyg, konstateras att 

föreningen inte delar ut några intyg vid lägret. Beslutades att uppdra till Tord Sivén att 

kontakta lägerkommittén och meddela dem vad de kan återkoppla till personen.  

 

SSU-kommittén 

Inkommande skrivelse 108:13 SBK gällande flytt av utställningar, ansökan och beviljad flytt av 

utställningar ser ut enligt följande:  

 

Från Jönköping 2014-05-18 till Södertälje 2014-06-28 -- 29 (hanar dag 1, tikar dag 2) 

Från Norrköping 2015-05-31 till Södertälje 2015-06-27 -- 28 (hanar dag 1, tikar dag 2) 

 

Redaktionen 

Inkommande skrivelse 107:13 Hotillo gällande annonsering, hänskjuts till nästkommande 

möte.  

 

Tävlingskommittén 

Eva Holmer kommer inte att ha möjlighet att hantera vandringspriserna, ny annonsering sker i 

nästa nummer av tidningen.  

 

Inkommande skrivelse 105:13 SBK, lathund för tävlingsarrangörer, är vidarebefordrad till 
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tävlingskommittén och IPO-gruppen för vidarebefordran till dem det berör, genomgicks och 

lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 106:13 SBK, information gällande ekonomisk redovisning i samband 

med tävling, är vidarebefordrad till tävlingskommittén och IPO-gruppen för vidarebefordran 

till berörda, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 110:13 SBK gällande utbildning, UHP, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

IPO-gruppen 

Inkommande skrivelse 109:13 SBK gällande kvaltävling IPO, är vidarebefordrad till 

tävlingskommittén och IPO-gruppen, genomgicks och lades till handlingarna. 

  

Uppfödarkommittén 

Inkommande skrivelse 114:13 Webbsidan gällande fråga från medlem när det gäller lista på 

uppfödare, beslutades att uppdra till uppfödarkommittén att ta fram ett förslag på hur det 

kan hanteras och presentera för styrelsen senast den 31 juli.   

 

§ 45 RAS 

Angelina Ohlsson presenterade en uppdatering av hur arbetet med RAS går. Styrelsen 

konstaterar att det är positivt att arbetet är på gång och ser fram emot ett förslag från gruppen.  

 

§ 46  Organisering i styrelsen, uppdrag mm  

 

Diskussionsmöte och medlemsmöte 

Följande punkter kommer tas upp för diskussion:  

AG-rottweilers slutdokument, MT-redovisning från SBKs utskott avel- och hälsa, deltagande 

vid MH och röntgen samt RAS 

 

§ 48 Mötet avslutas 

Ordförande Angelina Ohlsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helén Wallman  

Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Angelina Ohlsson Tord Sivén  

Ordförande Ledamot  
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 Bilaga 1.  

Inkommande skrivelser  

 

105:13 SBK, lathund för tävlingsarrangörer, gås igenom under tävlingskommittén 

106:13 SBK, information gällande ekonomisk redovisning i samband med tävling, gås 

igenom under tävlingskommittén.  

107:13 Hotillo gällande annonsering, gås igenom under redaktionen.  

108:13 SBK gällande flytt av utställningar, gås igenom under SSU 

109:13 SBK gällande kvaltävling IPO, gås igenom under IPO-gruppen 

110:13 SBK gälland utbildning, UHP, gås igenom under tävlingskommittén 

111:13 Medlem gällande avel på hund med katarakt, gås igenom under avel- och hälsa 

112:13 Agria breed profile, gås igenom under avel- och hälsa 

113:12 Lägerkommittén protokoll från möte 1 maj 2013, gås igenom under lägerkommittén 

114:13 Webbsidan gällande fråga från medlem när det gäller lista på uppfödare, gås igenom 

under uppfödarkommittén.  

115:13 SKK gällande forskningsprojekt SLU, gås igenom under avel- och hälsa 

116:13 Kopparbergs BK, inbjudan till utbildning, gås igenom under LO:n.  

117:13 SKK gällande icke-hänvisning, gås igenom under avel- och hälsa 

118:13 Lägerkommittén gällande förfrågan om intyg, gås igenom under lägerkommittén 
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 Bilaga 2.  

Avgående skrivelser  

UT04:13 Skrivelse till medlem gällande uppfödare 

UT05:13 Skrivelse till medlem gällande EP-projektet 

UT06:13 SBK revidering av dressyrpolicy 
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 Bilaga 3.  

Aktivitetskalender  

 

  Maj   

 15 Styrelsemöte Telefonmöte 

 25 Vårspecial Uppsala 

  Juni   

1-2 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 

  Juli   

  12-20  Sommarläger  Kosta 

  17  Medlemsmöte under lägret  Kosta 

  Augusti   

  6  Styrelsemöte Telefonmöte 

  21  Lydnad 1-Elit  Hemse 

  23-25  Bruks SM monter  Mantorp 

  September   
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  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 

  Oktober   

   6 Lydnad 1-2 Upplands LO 

  15 Styrelsemöte telefonmöte 

  19 MH Nossebro 

  19 MH Östra LO 

  27 Lägre,Högre klass Patrull Hemse 

  November   

  8 – 10 Styrelsemöte tillsammans med kommittéer Upplands Väsby 

  December   

  7-8  Rasmonter  Sthlms Hundmässa 

  Januari 2014   

  3-6  Rasmonter  My Dog, Västra LO 

 Mars 2014   

  1  Årsmöte Örebro 

  2  Årsmötesutställning  Örebro 
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 Bilaga 4. 

Uppdragslista 

 

 Angelina Ohlsson   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-04-21 

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. 2013-01-01 

Flytta till 

bevakningar 

2013-04-21 

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.  åtgärdat 

2013-04-21 

Inkommande skrivelse 96:13 medlem gällande uppfödning 

av oregistrerad hundar, beslutades att uppdra till Angelina 

Ohlsson och Helén Wallman att besvara skrivelsen.  åtgärdat 

2013-04-21 

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 Ohlssons att informera Yvonne Brink  åtgärdat 

2013-04-21 

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  åtgärdat 

2013-04-21 

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.   åtgärdat 

2013-04-21 

Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att ta fram 

förslag på hur vi kan följa upp orsaker till varför 

medlemmar ej förnyat sitt medlemskap.  kvarstår 

2013-04-21 

Diskussion kring arbetet med att uppnå målen fördes, 

beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson och Helén 

Wallman att slutföra förslaget och presentera för styrelsen.  kvarstår 

2013-04-21 

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.  kvarstår 

2013-04-21 Beslutades att uppdra till Anna Lindgren att ta fram frågor  åtgärdat 
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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. 
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 Helén Wallman   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-02-19 

Vidare beslutades att uppdra till Ann-Git, Helén och Malin 

att ta fram riktlinjer  kvarstår 

2013-04-21 

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.  

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 

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.  Åtgärdat 

2013-04-21 

Inkommande skrivelse 96:13 medlem gällande uppfödning av 

oregistrerad hundar, beslutades att uppdra till Angelina 

Ohlsson och Helén Wallman att besvara skrivelsen.  Åtgärdat 

2013-04-21 

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.   

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 

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.   

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 

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  åtgärdat 

2013-04-21 

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.   

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 

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  

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 Inkommande skrivelse 55:13 Skånes LO gällande  Ställt 
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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. 

fråga 

2013-04-

21 

2013-04-21 

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.  

Åtgärdat   

2013-04-

21 

2013-04-21 

Diskussion kring arbetet med att uppnå målen fördes, 

beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson och Helén 

Wallman att slutföra förslaget och presentera för styrelsen.  Kvarstår 

2013-04-21 

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.  Kvarstår 

2013-04-21 

Hänvisningsregler, information på årsmötet från arbetsgrupp 

utsedd av uppfödarkonferensen, beslutades att uppdra till 

Helén Wallman att skicka ut Carina Nilssons e-post till 

styrelsen.  

Åtgärdat  

2013-04-

22 
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 Ingela Sundqvist   

Datum Uppdrag Deadline Status 

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 

2013-03-02 

Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att skicka in 

uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, 

facebook samt Hundsport,   

Flyttas till 

infokomm

ittén  

2013-04-21 

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.  kvarstår 

2013-04-21 

Inkommande skrivelse 70:13 domare gällande utökning med 

Rottweiler, beslutades att tillstyrka ansökan. Uppdrogs till 

Ingela Sundqvist att besvara SBK.   kvarstår 

2013-04-21 

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  kvarstår 

2013-04-21 

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  kvarstår 

 

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.  kvarstår 

2013-04-21 

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.  

Flytta till 

ny lista 

bevakning

ar 
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 Ann-Git Rammus   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-02-19 

Vidare beslutades att uppdra till Ann-Git, Helén och Malin 

att ta fram riktlinjer  kvarstår 

2013-04-21 

Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att låsa 

250 000 kronor i 3 månadersperioder.   kvarstår 

2013-04-21 

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  kvarstår 

2013-04-21 

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  Åtgärdat 

2013-04-21 

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.  Åtgärdat 

2013-04-21 

Inkommande skrivelse 85:13 SKK disciplinnämnde, 

beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att informera 

medlemshanteraren, skrivelsen genomgicks och lades till 

handlingarna  Åtgärdat 

2013-04-21 

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 Ann-Git Rammus att lägga in nya 

medlemsavgifter för 2013 i medlem online.  Åtgärdat 

2013-04-21 

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.  Åtgärdat 
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 Birgitta Färdeman   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-04-21 

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.  kvarstår 

2013-04-21 

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  åtgärdad 

2013-04-21 

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  åtgärdad 
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 Sara Awander   

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-04-21 

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.   hänskjuts 

2013-04-21 

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  hänskjuts 

2013-04-21 

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.  hänskjuts 

2013-04-21 

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  hänskjuts 
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 Tord Sivén    

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-10-23 

Då PR-shopens ansvariga ofta är på resande fot, beslutades 

att uppdra till Tord Sivén att kontakta dem och ta med så 

mycket av lagret som möjligt så att föreningen har material 

till uppfödarkonferens, Stora Stockholm och årsmötet. 

Utöver detta uppdrogs till Tord Sivén att vara behjälplig 

med att kontakta PR-shopen och be dem ta en fortsatt 

kontakt med Helén Wallman  

Kontakt är 

tagen, 

visst 

material 

finns kvar 

hos 

kommitté

n. 

Materialet 

ska 

hämtas.  

2013-04-21 

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  åtgärdat 
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 Susanne Backman    

Datum Uppdrag Deadline Status 

2013-04-21 

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  åtgärdat 

2013-04-21 

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.  

Åtgärdat   

2013-04-

21 
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SAMTIGA MALIN ÅSANDERS UPPDRAG HÄNSKJUTS TILL NÄSTKOMMANDE 

MÖTE 

 

 Malin Åsander    

Datum Uppdrag Deadline Status 

2012-04-15 

Hitta kontaktpersoner till vilande LO och skicka den 

informationen till Distriktet. Ska vara klart 10 november  

Tas bort, 

nya 

kontaktper

soner 

kommer 

att skickas 

för 2013 

2012-04-15 

Se till att LO skickar information vem som är kontaktperson i 

respektive LO till Distriktet. , kontakt tagen men ingen 

återkoppling från LO:na, nya sätt ska provas klart 10 november  

Tas bort, 

ny 

kontaktper

soner 

kommer 

att skickas 

in till 

samtliga 

LO:n när 

nya 

styrelser 

tillsatts.  

2012-04-15 

Diskutera med sina kommittéer och LO om medlemsökningen. 

Återkoppling nästa möte. Har pratat med några LO:n  - 

sammanställning in senast 20 november  

se senare 

uppdrag 

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.  budget LO:n äskar för nästa år sammanställning 

till styrelsen senast den 20 november  Tas bort 

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.   åtgärdat 

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. några har 

rapporterat in, övriga stöter Malin på. Uppdatering till 

novembermötet  

se senare 

uppdrag 

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  

Tas bort, 

nytt LO 

kommer 
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meddela distriktet att det är Ingela Plahn Lindström som är 

kontaktperson från föreningen.  skickas ut i samband med 

övriga utskick till distrikten senast 20 november 

att startas 

och nya 

kontaktper

soner 

utses 

2012-09-01 

2012-09-02 

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  

Sammanst

ällning 

kommer 

2012-10-17 

Beslutades att uppdra till Malin Åsander att informera 

LO:t om hur de lägger lokalområdet vilande om önskemål 

finns.   Avslutat 

2013-01-08 

Beslutades att uppdra till Malin Åsander att se över förslag 

på upplägg för lokalområdenas del i konferensen under 

2013.  pågår 

2013-01-08 

Rapportering av oacceptabelt beteende har rapporterats, 

uppdrogs till Malin Åsander att kontakta Tord Sivén och 

göra kommittén uppmärksam på att en kontakt bör tas med 

hundägaren.  

2013-01-

08 

2013-01-08 

Nu sittande styrelse meddelar Ingela Plahn själva hur deras 

bokning ska se ut.  

2013-01-

08 

2013-01-08 

Malin Åsander kontaktar valberedningen och framför att 

valberedningen ska rapportera in bokning till Ingela när det 

gäller nya (som ej sitter i styrelsen nu) samt valberedningen 

själva och mötesordförandens bokning.  

2013-01-

08 

 

Vidare beslutades att uppdra till Ann-Git, Helén och Malin 

att ta fram riktlinjer   

 

Malin föredrar förslag gällande LO-konferens. Beslutar att 

uppdra till Malin Åsander att fortsätta att arbeta med att 

arrangera en konferens för lokalområdena.    

 

Malin Åsander föreslår att hon skickar ut ny information i år 

till lokalområdena om Royal Canins avtal. Styrelsen ser det 

som en positiv idé och uppdrar till Malin Åsander att göra 

detta   

2013-04-21 

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.  

2013-04-

21 

2013-04-21 

Inkommande skrivelse 88:13 SBK gällande kontaktuppgifter till 

distrikten, beslutades att uppdra till Malin Åsander att  

2013-04-

21 
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rapportera in en komplett lista till SBK med kopia till styrelsen 

senast 2013-05-15. 

2013-04-21 

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  

2013-04-

21 

2013-04-21 

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.  

2013-04-

21 

 

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.   

 

 

 
 


