
   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2015-12-20 per telefon 

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

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

§ 197 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   

§ 198 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Ulrika Stenholm att utöver ordförande justera protokollet.  

§ 199 Val av sekreterare för mötet 
Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 
Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

§ 200 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2015-12-10 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och informera facebooksidan.  

§ 201 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 204:15 – 207:15 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  

§ 202 Avgående skrivelser 

 § 203  Ekonomi  
Redovisas på nästkommande möte 

§ 204 Åtgärdslista 
Redovisas på nästkommande möte 

§ 205 Lokalområden.  
Gävleborgs Lo  
Irene Jonsson har haft telefonmöt  med  engagerade personer i  Gävleborg  där man  beslutat  
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om  ett  årsmöte  som  blir  uppstart  för Gävleborgs Lo. 

§ 206 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 

Avel & Hälsa 
Kommittén har inkommit med sina svar angående riktlinjer för avelsrådgivning och 
valphänvisning. Uppdrar åt Ulrika Stenholm att kontakta kommittén igen för förtydligande. 

Hänvisning 
Hänvisningen har fått påpekanden angående valpkullar som ligger på hänvisningen.  
Bordläggs till nästkommande möte. 

Info 
Monter på Stockholshundmässa. 
Inkommande skrivelser 204:15 & 206:15 rörande montern på Stockholms Hundmässa. 
Diskussion fördes kring sponsring från kennlar och uppfödare. Beslutades att sponsring behövs 
men att klara direktiv bör tas fram för hur dessa ska se ut. 
Tack har framförts genom sociala medier till samtliga som bistod vid monter och rasparad 
under Stockholmshundmässa. 

Läger 
Uppdrogs åt Leif Stang att påminna om redovisning av Pr shopens försäljning från 2015 års 
Kosta läger. Redovisning måste ske under 2015. 
Pr 
Rapport har lämnats av ansvarig för Pr shopen från Stockholms Hundmässa. Uppdrogs åt Ann-
Git Rammus att informera ansvarig om att rasklubben inte kan garantera ökad inflytande över 
montern. Vi kan däremot öka kommunikationen inför liknande arrangemang. 

Mentalkommittén 
Kommittén har inkommit med sina svar angående riktlinjer för avelsrådgivning och 
valphänvisning. 
Yvonne Brink och Leif Stang har haft kontakt med sammankallande för mentalkommittén 
angående verksamhetsberättelsen. 

Tävling 
Ipo gruppen har inkommit med ett förtydligande av kvalreglerna. Styrelsen beslutar godkänna 
förtydligandet. Uppdrar åt Ann-Git Rammus att informera om beslutet. 

Uppfödare 
Avgående skrivelse till Skk:s uppfödarkommitté rörande försäljning av valp. 
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Utställningskommittén 
. 
§ 207 Nästkommande möte 
Telefonmöte 29 december 2015 

§ 208 Övrigt 

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

Vid protokollet 

Helena Strömberg 

Justeras 

Yvonne Brink  Ulrika Stenholm 
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      Bilaga 1.  

Inkommande skrivelser,  

204:15 Rasmonter 2015 
205:15 Medlems åsikt angående valpköp 
206: 15 Reflektioner gällande vårt monterarbete på "Stora Stockholm" 
207:15 Nyhetsbrev från Föreningskommittén  

Avgående skrivelser 

Svar på  inkommande 205:15 Bilaga 2 
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Bevakningsärenden 
Västra LO bana 
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