Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr: 2/2016
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 8-10/4
2016
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall,
Sekreterare Malin Sten, Ordinarie ledamöter Ulrika Stenholm, Angelica Göbel och Lena
Jonzon, Suppleanter Leif Stang och Marianne Rexlinger

§ 18. Mötets öppnande.
Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av ytterligare inkomna skrivelser 34:16 och 35:16

§ 20. Val av justeringsman
Angelica Göbel valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 21. Protokoll nr 1/2016 från 2016-03-05
Protokoll nr 1/2016 godkändes och lades till handlingarna
§ 22. Förväntningar på årets arbete
Styrelsen diskuterade vilka förväntningar som finns inför årets arbete.
Styrelsen går igenom en Powerpoint presentation ”Att arbeta i förening” vilken tydligt visar
på de olika funktionerna.
§ 23. SKKs riktlinjer för digitala medier / Tystnadsplikt
Styrelsen diskuterar hur man skall förhålla sig till de framtagna riktlinjerna och tystnadsplikten.
Personer som har uppdrag för föreningen genom huvudstyrelsen, kommittéer, lokalområden
omfattas av SKKs riktlinjer för digitala medier. Samtliga i styrelser och kommittéer har
tystnadsplikt avseende de ärenden som behandlas.
Beslutade styrelsen att information ang. riktlinjer och tystnadsplikt skall kommuniceras ut till
lokalområden och kommit.
Rapporterades att det numera finns grupp hos SKK som bara jobbar med anmälningar via
digitala medier. Blankett för anmälan finns på SKK:s hemsida. Styrelsen kommer skicka ut
information om detta till alla som har uppdrag i AfR och samtliga LO:n.
§ 24. Stadgar för rasklubb med en nivå.
Inom Svenska Brukshundklubben finns två olika rasklubbsstadgor. Svenska Rottweilerklubben
sorterar under ”Stadgan för rasklubb med en nivå”. Stadgan genomgicks och även frågor kring
stadgan för rasklubb med två nivåer diskuterades.
Styrelsen kunde se en fördel med den stadgan som skulle kunna göra att flera medlemmar
skulle kunna känna att man via sina lokalområden hade mera påverkan på klubbens arbete.
Styrelsen beslutade att i första hand inhämta mera information innan man ev. skall diskutera
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frågan med bl.a. lokalområdena.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta Svenska Boxerklubben, som har
rasklubbsstadgan med två nivåer, och efterhöra vad som är bra och vad som är mindre bra med
Stadgan med två nivåer.
§ 25. Svenska Rottweilerklubben – Utvecklingsklubb inom SBK ?
Att bli utvecklingsklubb - är en del i projektet 100.000 medlemmar 2018.
Vi har fått förfrågan om vi är intresserade av att delta.
Konstaterades att vi behöver mera information bl.a. har vi frågor kring vad Svenska
Rottweilerklubben får i utbyte för deltagandet.
Styrelsen uppdrog till Yvonne Brink att få ett mera omfattande underlag.
§ 26. Hur skall vi arbeta för att komma en bit på vägen mot uppsatta mål?
Det finns fyra övergripande mål där också syften har angetts:
1. Fler aktiva och engagerade
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får möjlighet att
engagera sig. Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i
framtiden är en av våra självklara bruksraser
-Försöka nå nya rottweilerägare så fort som möjligt när valpen fortfarande är i ”vaggan”.
-Visa på att det inte bara är elit-tänk utan profilera rasen i vardagssituationer, att Rottweilern är
en aktiv familjehund.
-Youtube kanal, facebook- lägga in vardagliga situationer, visa nattvandring med Rottweiler
visa på hjälp till allmänheten.
-Etablerade LO:n kan agera bollplank till nya LO:n
.
2. Öka kunskapen om Rottweiler
Syfte: Stödja hundägare och uppfödare samt sprida information om rasen och föreningen i
samhället.
-Mycket verksamheter på LO nivå.
-Ställa frågan till SKK om dom kan skicka ut information om MH till våra bruksraser samtidigt
som dom skickar information om BPH.
- Dela ut visitkort på lokala brukshundklubbar och andra ställen där det förekommer hundar.
-Rottweilerns dag, stationer med olika verksamheter
-Upplysa om positiva belöningsmetoder.
3. Funktionsdugliga hundar
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida kunskap
till medlemmarna och framförallt uppfödare för att bevara rasen, få funktionsdugliga, dvs
mentalt sunda och fysiskt friska hundar.
-Bevara rasstandarden
-Hänvisningsreglerna (ögonlysning)
-Mentalt och fysiskt friska hundar.
-Friskvård.
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-UPH (Uthållighetsprov 20 km) på LO nivå
4. Ekonomi i balans med stabil likviditet
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil
likviditet.
-Undersöka möjligheten att få uppgifter från jordbrukverket, för att nå nya rottweilerägare.
-Kontakta medlemmar som lämnat klubben.

§ 27. Inkomna skrivelser har diarienummer 1:16 – 35:16
§ 28. Avgående skrivelser
Inga avgående skrivelser

§ 29. Ekonomi
a) Banken
Kassören har nu fått underlag för att omgående kunna göra nödvändiga ändringar på
klubbens konton..
b) Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport då ändringarna på banken ännu inte är klart.
c) Obetalda fakturor

Två obetalda fakturor till SBK finns. En på 3400 kronor samt ytterligare en räkning för
MT-protokoll på 363,50 kronor.
d) Ekonomi/Övrigt
Kassören rapporterade att det finns ett ”gammalt” ärende med en obetald faktura
avseende annonsering.
Uppdrogs till kassören att undersöka ärendet och se om fakturan är reglerad eller om
den fortfarande är obetald.

e) Skrivelse 25:16 klubbavräkning. Inkommit från SBK.
f) Sponsoravtal.
Kassören hade tagit fram gällande sponsoravtal från Royal Canin.
Avtalet innehåller bl.a. att Royal Canin är hela föreningens huvudsponsor och att
föreningen inte får ha annan sponsor avseende foder.
Konstaterade styrelsen att det är av stor vikt att alla känner till och är insatta i avtalets
innehåll.
Uppdrogs till kassören att skicka innehållet i avtalet till våra lokalområden och
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kommittéer och informera om att man numera kan vända sig direkt från lokalområdena
till Royal Canin för att få sponsormaterial. Information finns om hur man skall beställa
foder och annat material.
g) SM-avtal
Avtal har inte skrivits med 2016 års SM-arrangör i bruks som är Upplands
Lokalområde.
Uppdrogs till kassören snarast upprätta avtal med Upplands Lokalområde.
h) Ersättning av lärare vid Svenska Rottweilerklubbens utbildningar.
Styrelsen beslutade efter diskussioner att Svenska Rottweilerklubben följer SBK:s
norm för bruks/MT domare och betalar 495:-/dag gällande HS kursverksamhet med
interna lärare.

§ 30. Kommittéer
a) Lägerkommittén
Föredragande: Leif Stang
Styrelsen beslutade att ett medlemsmöte genomförs i samband med 2016 år sommarläger i
Kosta, Småland. Lägerkommittéen har framfört en önskan att detta förläggs till tisdagen den 19
juli.
Styrelsen beslutade att ett medlemsmöte skall genomföras på lägret Tisdagen den 19 juli.
Årets läger blir det sista i Kosta och en diskussion kring alternativa lägerplatser blir en punkt på
dagordningen.
Rapporterades vidare att feedback från lägret är att det är uppskattat med betalda instruktörer.
Styrelsen beslutade att Yvonne Brink, Leif Stang, och Angelica Göbel deltar från styrelsen på
medlemsmötet.
b)Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU
Föredragande: Yvonne Brink
Skrivelse nr 19:16 – Minnesanteckningar från den 14 mars 2016
Genomgicks och lades till handlingarna
Styrelsen diskuterade ett förslag att hundar där ägaren saknade medlemskap skall få delta på
SSU samt någon form av rabatt för ägare som anmäler fler än två hundar.
Styrelsen kom fram till att inte tillåta att vuxna hundar deltar där ägarna inte är medlemmar i
Svenska Rottweilerklubben. Valpar får delta.
Ang. rabatt om man anmäler fler än två hundar är det en fråga som vidarebefordras till SSUkommittéen.
c)Registerkommittén
Föredragande: Leif Stang
Registerkommitten har ställt en fråga om vad styrelsen önskar.
Samtliga i styrelsen uppmanas att fundera över vad vi har för önskemål att registerkommittéen
skall ”producera” för information som vi vill få ut till våra medlemmar och uppfödare.

4

Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

d)Info-kommittén
Föredragande: Lena Jonzon.
Anna Rexlinger och Anna Lindgren fortsätter sina uppdrag i Info-kommittén. Anna
Lindgren kan även tänka sig att hjälpa till i registerkommittén vid behov.
Informerades om att det finns en kostnadsbelagd annonsfunktion på Facebook där man kan
marknadsföra rasklubben.
Styrelsen beslutade att avsätta max 500:- till denna Facebook-sida
.
e)Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör
Föredragande: Patrik Grönfeldt
Skrivelse 12:16 ang. sammansättning i kommittén
Styrelsen beslutade tillsätta:
Patrik Grönfeldt, sammankallande
MT-Ansvarig:
Jane Fyhr
MH-Ansvarig:
Veronica Nilsson
Exteriör-Ansvarig: Johanna Haglund
Övriga medlemmar:
Inga-Lill Larsson
Hans Kinn
Robert Axelsson
Thomas Ehlén
Mikael Wadström
Jörgen Blixt
Skrivelse 4:16 – Ordf. i Solna Sundbyberg ang. nya MT
Då det är många nya i styrelsen gavs en kort bakgrundsinformation till varför Svenska
Rottweilerklubben sagt nej till det nya ”reviderade” mentaltestet (MT). Klubben har inte önskat
en revidering utan en justering i det nuvarande MT. Rottweilerklubben fick en skrivelse ang.
förändringarna man önskade göra i MT den 8 mars 2015 där svar skulle vara inne den 11 maj
2015. Styrelsen ansåg inte att det skulle hinnas med en korrekt remissrunda inom klubben och
meddelade detta till SBK.
SBK har tillsatt en grupp som har genomfört en revidering bl.a. med ett helt nytt protokoll. Det
har varit möten under året där bl.a. Rottweilerklubbens mentalkommitté deltagit tillsammans
med ordföranden.
Förslaget finns med på årets kongress liksom Svenska Dobermannklubbens motion som
innehåller ett förslag till ett justerat MT.
Skrivelse 27:16 Ang. Utbildning Mentalbeskrivare valp
Uppdrogs till kommittén att handlägga skrivelsen.
Skrivelse 27:16 Ang. exteriörbeskrivarexamination
Uppdrogs till kommittén att få fram hundar och meddela detta till Agneta Olsson, SBK.s kansli.
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Skrivelse 33:16 Ang. Mentalbanor
Förbundsstyrelsen har fattat beslut att innan 1 juli 2016 ska alla mentalbanor som används
kontrolleras för att kvalitetsäkra att det är utformade enligt gällande bestämmelser.
Uppdrogs till kommittén att se till att informationen skickas till alla Lokalområden.
Uppdrogs till kommittén att gå igenom vilka banor vi har i Sverige, samt vilka som är
bankontrollanter för respektive bana.
Patrik rapporterade att en uppmaning har gått ut till alla i kommittén att skriva ner några rader
och presentera sig.
Patrik rapporterade vidare att kommittén arrangerar 4 MH i sommar i Södertälje. Samtliga
ligger på SBK-tävling.
Styrelsen tackade för rapporterna.
f)Utställningskommittén
Styrelsen beslutade tillsätta
Mats Hedberg sammankallande.
Irene Jonsson
Carina Nilsson
Helena Strömberg
Johanna Haglund ansvarig för exteriörbeskrivningar i samband med utställningarna.’
Styrelsen beslutade utse Ulrika Stenholm som kontaktperson till utställningskommittén.
Medlemmar har uppfattat att en domare vid en av våra utställningar uttryckt sig olämpligt.
Dock kunde det konstateras att de lösryckta fraser man hört också hade en fortsättning som gav
en förklaring. Styrelsen uttryckte ett önskemål att våra funktionärer bör vara försiktiga med hur
man uttrycker sig så det inte upplevs negativt.
För att kvalitetssäkra Svenska Rottweilerklubbens arrangemang kompletteras
arbetsbeskrivningen.
Bilaga 1.
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att föra in tillägget i arbetsbeskrivningen och meddela
utställningskommittén.
Skrivelse 2:16 ang. Överprövning
Rottweilerklubben stödjer Svenska Boxerklubbens skrivelse ang. championatsreglerna
Skrivelse 6:16 ang. kostnadsfri utbildning i index
Inbjudan har vidarebefordrats till Avel & Hälsa samt Uppfödarkommittéen.
Yvonne Brink deltar från rasklubben/uppfödarkommittéen.
Skrivelse 16:16 svar från kommittén ang. utökning
Ulrika Stenholm rapporterade att kontakt tagits med kommittéen ang. en ev. utökning.
Kommittéen har meddelat att det för tillfället inte är aktuellt. Skrivelsen lade därmed till
handlingarna.
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g)Tidningen
Manusstopp, Kontaktuppgifter och Korrläsning
Föredragande Yvonne Brink
Samtliga i styrelsen skall skriva en kort presentation om sig själv och skicka till Yvonne.
Yvonne vidarebefordrar till tidningen.
Redaktören uppmanar alla att respektera manusstopp. Yvonne informerade om att när
korrekturet för tidningen kommer skickas det ut till styrelsen för korrekturläsning. Tiden är
begränsad så alla måste läsa igenom omgående och meddela ev. fel till Yvonne som är ansvarig
utgivare.
h)PR-Shopen
Föredragande: Yvonne Brink
Styrelsen beslutade tillsätta Ulrika Böninger-Sideryd som ansvarig för PR-Shopen med
Helene Thorstensson som ekonomiansvarig.
Styrelsen beslutade tillsätta Marianne Rexlinger som kontaktperson för PR-Shopen.
i)Avel och Hälsokommittéen
Föredragande: Ulrika Stenholm
Skrivelse 6:16 ang. kostnadsfri utbildning i index
Konstaterade styrelsen att skrivelsen inkommit sent men rasklubben har representation på
utbildningen genom Yvonne Brink.
Registrering av valpkull.
En skrivelse har inkommit till kommittéen med frågor angående registrering av en kommande
valpkull. Hundägaren har i sin information omtalat att dräktigheten är ett resultat av en
tjuvparning där hanhunden saknar MH och röntgen. Kommittéen har informerat hundägaren
om att MH och röntgen skall vara gjort före parning och vet ägaren om att tjuvparning skett
skall man kontakta veterinär för att avbryta ev. dräktighet.
Kommittéen har hänvisat till SKK.s bestämmelser d.v.s. att MH och röntgen skall vara gjort
före parning.
Styrelsen ser dock inget värde i att kullen blir oregistrerad när ägaren har kontaktat rasklubben
och vill göra rätt saker för att kunna registrera valparna.
Vi måste försöka ha både en rådgivande och en hjälpande hand när så behövs. Skulle samma
ägare återkomma med ytterligare tjuvparning kan det konstateras att hundhållningen inte är den
bästa.
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att kontakta hundägaren och hjälpa till att få nödvändiga krav
genomförda för att hundägaren skall kunna registrera valpkullen.
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att meddela kommittén.
Skrivelse 24:16 Ang. Statistik (skrivelse + 2 bilder)
Skrivelse 28:16 Ang. statistik
Två skrivelser har inkommit angående den information som läggs ut på AfR:s sociala medier
avseende födda kullar. Det har påtalats att det lagts ut statistik efter hanhundar där grupperna av
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avkommor är av mycket varierande antal.
Styrelsen konstaterade att i vissa fall har antalet avkommor varit alltför få för att få ett säkert
statistiskt värde, gäller utländska hanhundar. Styrelsen påminner om att uppdraget för
rasklubben är enbart att lägga ut kullar och att det är av stor vikt att det framgår vid
publicering. Läggs andra uppgifter ut behöver det finnas en klar information om att det inte är
på uppdrag av Rottweilerklubben för att inga missförstånd skall uppstå
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att meddela och förtydliga styrelsens uppdrag.
Skrivelse 29:16 Ang. oseriös avel
Det har inkommit en skrivelse ang., som brevskrivaren anser, oseriös avel på avelsdjur som vid
MH har uppvisat stora rädslor liksom flera av avkommorna.
Skriftställaren har bifogat ett omfattande material på hundar som gjort MH från den aktuella
uppfödaren.
Styrelsen beslutade uppdra till mentalkommittéen att gå igenom allt MH material och se om
avelsdjur och avkommorna uppvisar de rädslor som påtalats och återkoppla till styrelsen.
j)Lokalområden
Föredragande Marianne Rexlinger
Skrivelse 5:16 – ang. representation av klubben i Hallandsdistr.
Skrivelse 9:16 – Bokslut och Årsmötesprotokoll LO Skåne.
Skrivelse 30:16 Kallelse till Skånedistriktets ordförandekonferens
Skrivelse 22:16 – Ang. lokalområdenas verksamhetsområde.
Skrivelse 31:16 Kallelse vårmöte Stockholmsdistriktet
Marianne Rexlinger rapporterade att en kartläggning av alla lokalområden genomförs och
att mera information kommer på kommande styrelsemöten.
Upplands Lokalområde har äskat medel för en föreläsning. Styrelsen beslutade avslå
begäran.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att meddela Lokalområdet
k)Medlemshanteringen
Föredragande Rebecca Cedervall
Skrivelse 10:16 – Medlem som väntar på inbetalningskort
Medlemmen har blivit guidad att via hemsidan hitta de uppgifter som behövs.
l)Tävlingskommittén
Föredragande Angelica Göbel
Rapport från förberedelserna inför årets SM i spår och sök
Ingen aktuell rapport om det pågående arbetet har inkommit men avtal för SM har
efterfrågats.
En mera omfattande rapport inkommer till nästa möte.
Arrangör för SM 2017
Arbetas med för fullt
Skrivelse 13:16 – Sv. Kelpieklubben ang. hopphöjd och vikt på tung apport?
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Skrivelse 14:16 – Sv. Kelpieklubben en passus ang. ovanstående?
Kompletterande skrivelser inför kongressen där ärendet skall behandlas.
m)Uppfödarkommitten
Föredragande Yvonne Bink
Skrivelse 6:16 ang. kostnadsfri utbildning i index.
Yvonne Brink deltar.
Uppfödarutbildning – Kursplan
Kursplanen är i det närmaste färdigreviderad och kommer inom kort att läggas ut på
hemsidan. Samtliga i styrelsen har fått ett ex. via e-post.
Diskuterades kursavgift. Styrelsen beslutade att kursavgiften skall vara 900:-/person och
då skall kursmaterial, kaffe och lunch ingå men ej övernattning.
Uppfödarutbildning 2016
Yvonne Brink rapporterade att det efterfrågats utbildningstillfälle för uppfödarutbildning.
En kommer att genomföras under hösten i Umeå, datum ännu ej klart
En kommer att genomföras i Upplands Lokalområde datum ännu ej klart
n)Jubileumskommitten
Föredragande Yvonne Brink
Yvonne Brink föreslog att kommittéen utökas med Berit Karlsson och Gun Bergquist.
Styrelsen beslutade enligt förslaget
o)Sponsorkommitten
Sammankallande Sören Moberg återkommer med namnen på de som kommer ingå i
kommittén.
Styrelsen beslutade tillsätta Rebecca Cedervall som kontaktperson till Sponsorkommittén
p) Hemsidan
Styrelsen beslutade tillsätta Yvonne Brink som kontaktperson för hemsidan.
Styrelsen uppdrog till Yvonne Brink att meddela kommittéernas sammansättningar till
webmastern.

§ 31. Hänvisningsregler
Skrivelse 21:16 ang. hänvisningsreglerna
Diskuterades att tillsätta en grupp som kunde arbeta fram ett förslag att föreläggas årsmötet.
Diskuteras vidare på kommande möte.

§ 32. Organisation
Skrivelse 8:16 –Påminnelse att anmäla till kongressen
Rapporterades att Yvonne Brink och Ulrika Stenholm är anmälda.
Skrivelse 9:16 – Bokslut och Årsmötesprotokoll LO Skåne
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Genomgicks och lades till handlingarna
Skrivelse 11:16 – Kosta Lodge Småland
Lades till handlingarna
Skrivelse 17:16 Telefonmöte i UGA
Rapporterades att Yvonne Brink är anmäld
Skrivelse 20:16 SBK:s månadsbrev
Lades till handlingarna
Omorganisation till utskott.
Föreslogs att organisationsgruppen även under innevarande år består av Yvonne Brink, Leif
Stang och Ulrika Stenholm.
Styrelsen beslutade enligt förslaget
§ 33. Stockholms Hundmässa 2016
Skrivelse 26:16
Styrelsen beslutade att Svenska Rottweilerklubben skall delta med monter på Stockholms
Hundmässa 2016.
Styrelsen beslutade att PR-shopen inte skall vara med på Stockholms Hundmässa i år då vi inte
får ha någon omfattande försäljning i informationsmontern.
§ 34. Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016.
Styrelsen beslutade att 2016 års konferens skall genomföras den 15-16 oktober.
Datumet skall kommuniceras ut till kommittéer och lokalområden.

§ 35. Övriga frågor
Skrivelse 34:16 bordlägges och styrelsen uppdrar till VU att bereda frågan.
§ 36. Möten under 2016
11/5 kl. 19.00 VU- möte telefonmöte, 8/6 styrelsemöte kl. 19.00 telefonmöte, 20-21/8 fysiskt
möte, 14/9 styrelsemöte kl. 19.00 telefonmöte, 9/11 VU-möte kl. 19.00 telefonmöte, 10-12/12
fysiskt möte.
§ 37. Mötets avslutande
Ordförande Yvonne Brink tackade de närvarande för ett mycket givande möte med många bra
diskussioner och konstaterade att det kan bli ett mycket kreativt år.
Mötet förklarades därmed för avslutat.
Vid protokollet:

Justeras

Malin Sten

Yvonne Brink

Angelica Göbel
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