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

Styrelsemöte nr 6/2017, via telefon måndag 9/10 2017
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall
Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Marianne Rexlinger, Suppleant Inger
Bergman, Suppleant Liselotte Gustafson
Meddelat frånvaro:
Kassor Rebecca Cedervall har informerat att hon kommer till mötet vid ett senare klockslag.
Rebecka Cedervall deltog i mötet från kl. 20:10, lämnar mötet kl. 22:38
Liselotte Gustafsson lämnar mötet kl. 23:30.

§ 73.

Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 74.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 75.

Val av justeringsman
Patrik Grönfeldt valdes att tillsammans med ordf. Yvonne Brink justera dagens
protokoll.

§ 76.

Protokoll nr 5 från Södertälje 12-13/8 2017.
Marianne Rexlinger föreslog följande justeringar:
Sid 3 §60 stycke e) protokollet ”behövs” för att……..
Sid 3 §60 stycke f) för alla ”med budget ansvar” så har……
Sid 6 §63 stycke punkt 3. Ut RAS ”till styrelsen” och meddela…..
Sid 7 §63 stycke d) Efternamnet på domaren ska vara Trebschuh
Förnamnet på andra domaren ska vara Kristiina
Sid 7 §63 stycke d) Efter ”skrivelse från medlem” angående inlägg……
Sid 8 §65 stycke b) ”Till projektgruppen” stryks.
Sid 9 §65 stycke c) sedan tidigare ”jubileum” och föreslår…..
Sid10 §65 stycke i) samt ”tillsätt” att de fått alla…..
Sid10 §65 stycke k) ”ska” stryks
Sid10 §65 stycke n) ” Frågan hade inte beretts i AfR:s styrelse, innan beslut
fattades på IFR:s kongress.
Sid12 § 69 ”förtydligande: vid exteriördomarkonferens”
Styrelsen beslutade med dessa justeringar att godkänna föregående protokoll och lägga det till
handlingarna.
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§ 77.

Inkomna skrivelser 59:17-79:17
59:17 Information om byte av adress SKK
60:17 Från medlem ang. innehåll i tidningen Rottweilern nr 3
61:17 Ang avsaknad av resultat från lydnaden på SSU i Rottweilern nr. 3
62:17 Ang. rutiner för utökande av rasregister - exteriördomare
63:17 SSU - Rottweilern huvudsakligen för Utställning ?
64:17 Intyg om passiv tjänstgöring vid rasspecial i Högbo från M.Carlsson
65:17 Påminnelse om utbildningstillfälle Index
66:17 Brev från redaktören
67:17 Inbjudan RAS/RUS konferens 2017
68:17 Ann-Git Rammus avgår från kassörsposten i SSU
69:17 Ang. HD från SKK
70:17 Ang. SBK:s avelskonferens
71:17 SKK Play för uppfödare
72:17 Protokoll från utskottet Avel och Hälsa i Sv.Rottweilerklubben
73:17 Input Protokoll nr 5
74:17 Skrivelse från SBK:s valberedning
75:17 Inbjudan mentalbeskrivarutbildning 2018
76:17 Nya bokningsrutiner vid telefonkonferens genom SBK
77:17 Prenumeration på Sv. Rottweilerklubbens tidning
78:17 Ersättning Rasmästerskap
79:17 Kostnader för hedersmedlemmar
80:17 Minnesanteckningar från möte med RUS ansvariga mental i distrikt och
rasklubbar i juli/augusti 2017 samt Inga-Lill Larssons kommentar till
minnesanteckningarna.
81:17 Rekommendation att sända deltagare på beskrivautbildning från UGM

§ 78.

Avgående skrivelser
A13:17 Till SBK Ang. MT
A14:17 Till SBK med fråga om vi inte längre får nya Rottweilerägare från SKK
A15:17 Brev till IFR ang. att Rottweilers Världsutställning skall hålla i Kina.
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§ 79.

Ekonomi

a) Kontoställningar

AfR Centralt

8060-6,183 016 891-8

SEK

27 375,32

AfR Läger

8060-6,183 109 603-5

SEK

174 434,47

AfR PR

8060-6,183 109 605-0

SEK

13 499,57

AfR SSU

8060-6,183 109 606-8

SEK

15 494,58

AfR Utställning

8060-6,183 109 602-7

SEK

42 927,57

Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 016 892-6

SEK

472,56

Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 065 570-8

SEK

60 156,14

b) Kontot hos Folksam
c) Post Nord fakturor
Uppdrag till kassören att hemställa om e-fakturor.
Kassören rapporterade att det inte går att få e-faktura från postnord när man är företagskund.
Kassören rapporterade vidare att kontakt skall tas med banken.
d) Kreditgräns för inköp av frimärken på faktura hos Post Nord
Uppdrogs till kassören att ansöka om höjd kreditgräns för inköp av frimärken samt skicka in
begärda dokument.
e) Resultat och balansräkning
Uppdrogs till kassören att begära halvårsrevision.
Kassören informerade om att tid är bokad med revisor Lars Rehn för att gå igenom resultat och
balansräkningen.
f) Uppdrogs till kassören att kontakta banken och byta nuvarande huvudkonto till ett
medlemskonto samt att ansöka om nytt konto som skall heta centralkonto. Kassören
informerade om att tid är bokad.
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g) Uppdrogs till kassören att skicka ut information om ansökan av bidrag från HS till tävlande i
SM och VM, samt lägga upp detta på hemsidan tillsammans med ansökningsblanketten.
Rebecca Cedervall har inte haft inloggningsuppgifter till medlem online och
behöver få tillgång till adresser till de tävlande för att skicka detta.

h) Reserverna till VM i .IPO inför kommande säsong.
Skall även reserverna erhålla samma ersättning som ordinarie?
Alla i styrelsen behöver fundera på hur detta ska se ut i framtiden.
Frågan bordlades till det fysiska mötet i december.

i) Tidigare uppdrag till kassören att betala ut startsumma till Värmland/Dals LO. Kassören
informerade om att det inte är utbetalt ännu då kontonumret inte inkommit.
Betalas ut så snart kontonumret inkommit.
j) Ersättning Rasmästerskap
Skrivelse 78:17
Inkommit ett underlag med hemställan om medel då Rasmästerskapen i Lydnad genomförts i
SSU kommittens regi.Hemställan innehåller kostnad för domare, tävlingsledare och
tävlingssekreterare arvode och resor.
Styrelsen beslutade att utbetala 3.749:- till SSU kommittén för 2017 års Rasmästerskap i
Lydnad.
k) Kostnader för hedersmedlemmar
Skrivelse 79:17 från Robert Tenold.
Vi har idag 7 hedersmedlemmar. Svenska Rottweilerklubben bjuder in våra hedersmedlemmar
och bjuder på mat och ev. övernattning vid årsmötet.
Vid årsmötet 2017 deltog 2 hedersmedlemmar.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att svara Robert Tenold

l) Rapport från budgetkonferensen
Rapporterades att deltagarna i budgetkonferensen hade en väl genomarbetad konferens.
Det finns områden som inte gick att budgetera för kommande år, då årets resultat ännu inte är
klart. Utskottet Hälsa och Friskvård budgeterar ett minusresultat. Styrelsen diskuterade om det
går att få in medel inom Utskottet. Konstaterades att det bör finnas möjlighet att kunna få in
medel till verksamheten via uppfödarkonferenser, uppfödarutbildningar samt ha föreläsningar
och att genomföra UHP.
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Konferensen diskuterade att få fler utbildade figuranter samt testledare för MH/MT.
En fast bana på Fönöbasen diskuterades, där Hans Kinn från Utskottsgruppen Mental skulle
vara ansvarig för banan. Det är svårt med banor i norr då dessa är få och vissa klubbar hyr inte
ut banorna.
Diskuterades ett förslag att figuranterna ska få gå utbildningen gratis mot att kontraktera 2-3
tillfällen med tjänstgöring för klubben.
Konferensen diskuterade hur man skall kunna entusiasmera Rottweilerägare att arbeta med
Svensk Brukset. Kan det vara genom att sponsra, helgläger etc.
Rottweilertidningen var på plats samt vår nya medarbetare som är ansvarig för
Sponsorkommittén.
Samtliga deltagare var mycket nöjda efter konferensen och många nya tankar och idéer hade
diskuterats.
Styrelsen tackade för rapporten.
m) Träff med revisorerna/halvårsrevision
Tid bokad med Lars Rehn.
§80

Utskottet avel och Hälsa

a) Arbetsordning för utskottsgruppen Mental (UGM)
Att arrangera MH för uppfödare.
b) Mentalbeskrivarutbildning 2018
81:17 Rekommendation från UGM att sända deltagare på utbildning.
c) Minnesanteckningar från centralt möte
80:17 Varför tas inte ”våra” synpunkter med i anteckningarna?
Rapport är avlämnat från Utskottsgruppen Mental vid centralt möte med SBK. Trots detta har
inte SBK tagit med detta i sitt protokoll.
Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att tillskriva SBK för att få svar på tidigare ställd fråga
från UGM
d) JLPP
Beslutade utskottet att skicka följande frågeställning till styrelsen:
Skall rasklubben registrera JLPP eller räcker det med att SKK registrerar resultaten? Det finns också ett
behov av ett förtydligande hur processen går till.
Konstaterade styrelsen att det är fullt tillräckligt med att SKK registrerar resultaten.
Ett förtydligande ang. processen bör göras snarast via våra kanaler, FB, Hemsida och tidning.
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e)72:17 Protokoll från telefonmöte i Utskottet Avel och Hälsa den 13/9 2017
Protokollet genomgicks och godkändes av styrelsen.
Föreslogs att protokollet bifogas dagens styrelseprotokoll som Bilaga1.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Utskottsgruppen Mental hade förslag på ändring i dokumentet ”Att arrangera MH till
uppfödare”.
Styrelsen diskuterades skrivningen. Formulering kring detta behöver justeras.
Styrelsen föreslog följande text:
Utskottsgruppen mental är behjälplig vid arrangemang av MH i samarbete med aktuell
uppfödare.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att skicka förslaget till Utskottsgruppen Mental för
synpunkter.
Utskottsgruppen Mental föreslår att Veronica Nilsson anmäls till central
Mentalbeskrivarutbildning.Veronica Nilsson är tillfrågad och har ställt sig positiv.
Styrelsen beslutade att Veronica Nilsson anmäls till SBK:s centrala
Mentalbeskrivarutbildningen.
f) Valphänvisningen
Ulrika Stenholm får i uppdrag att sammanställa underlag som inkommit från de olika
utskottsgrupperna inom Utskottet Avel och Hälsa. Yvonne Brink översänder inkommet
material.
Styrelsen diskuterade ett förslag om vi skall redovisa alla valpkullar i vår egen organisation och
att dessa inte bara finns via SKK.
Konstaterades att först skall det göras en sammanställning från Utskottsgrupperna och därefter
diskuterar styrelsen valphänvisningens krav.
g) RAS – Genomgång för att se hur mycket arbete som kvarstår?
Rapporterade Ulrika Stenholm att 21 sidor skrivna och att 4 punkter inte är
färdigdokumenterade.
h) Ledamöter till Utskottsgruppen Hälsa och Friskvård.
Anna Lindgren har avgått. Utskottsgruppen är informerad angående detta.
Styrelsen tackar Anna Lindgren för nedlagt arbete i Hälsa och Friskvård.
Konstaterades att det är av stor vikt att finna personer som är intresserade och kunniga till
denna utskottsgrupp.
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a) i) Skrivelser
62:17 Ang. rutiner för utökande av rasregister – exteriördomare > UGE för yttrande
64:17 Intyg om passiv tjänstgöring vid specialutställning i Högbo> UGE för info
65:17 Ang. indexutbildnig> UGE/ HAR & UGHF
69:17 Ang. HD från SKK> UGE HAR & UG HF
70:17 Ang. SBK:s avelskonferens > FB/Hemsidan för info till alla medlemmar
71:17 Ang. Play för uppfödare > UG HAR
75:17 Ang. inbjudan till mentalbeskrivarutbildning 2018 >UGM> § 80 b)
80:17 Minnesanteckningar från möte med RUS i distrikt och rasklubbar ang. MH samt
Inga-Lill Larssons frågor till SBK:s utskott.> 80 c)
81:17 Rekommendation från UGM:s sk Inga-Lill Larsson att skicka deltagare på den
centrala beskrivarutbildningen 2018.> § 80 b)
§ 81
Utskottet prov och tävling
a) Rapport från telefonmöte.
Yvonne Brink sammankallade utskottsgrupperna IPO, Bruks/Lydnad och Rallylydnad till ett
uppstartsmöte den 3 oktober.
Konstaterade att 2018 är jubileumsår och att det behöver göras något extra vid de olika
tävlingsarrangemangen.
Vi har rasmästerskap i IPO, Rally och Lydnad i samband med SSU.
Rasmästerskapet i bruks går i Tranås i augusti och det arbetas även med att få till stånd ett
rasmästerskap i Patrullhund.
På sikt är förhoppningen att även Patrullhund skall ha en egen utskottsgrupp.
Samtliga hade erhållit arbetsbeskrivningar för de olika grupperna samt utskottet.
Budget för tävlingsverksamheten är inte klar ännu.
b) Rasmästerskapet i bruks 2018
Yvonne Brink rapporterade att avtal med Tranås Brukshundklubb är skrivet och klart.
c) Skrivelse till Karlskoga BK om Rasmästerskap 2019
Sekreteraren Malin Sten fortsätter som ansvarig för kontakten med Karlskoga då hon påbörjat
detta innan Utskottet var tillsatt.
§82

Arbetsbeskrivningar

a) IPO:s arbetsbeskrivning
Styrelsen beslutade godkänna arbetsbeskrivningen.

7

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

§83

Kommitteér

a) Info
Roll Ups istället för flagga?
Uppdrogs till infokommitten att själva besluta om vilket som är bäst och mest ekonomiskt.
Jubileums kalender skall enligt tidigare beslut tas fram inför 2018.
Marianne Rexlinger har fått många bra bilder från olika håll.
Bilderna kommer att presenteras för styrelsen vid kommande möte.
Montergruppen.
Gruppen har tidigt hemställt om att en kalender skall tas fram till ”Stora Stockholm” Finns
förslag att få in samtliga arrangemang i rasklubben så vi kan få en väl uppdaterad information i
kalendern inför 2018.
Konstaterades att det kan bli svårt att få med allt då kalenderna bör vara klar snarast.
b) Hemsidan
Webhotellet är klart. Beslutet omedelbart justerat.
Styrelsen konstaterade att vi inte kan stänga ner Binero förrän sista utställningen är genomförd
i Växjö. Detta beror på att utställningskommittén behöver mailadressen.
Det som också är ett litet dilemma är att vi kommer vara utan e-postadresser under en period.
Sekreteraren får skapa en sekreterareadress dit samtlig e-post skall skickas och sekreteraren
distribuerar sedan e-posten till styrelsens privata adresser under denna period.
Uppdrogs till arbetsgruppen att fortsätta arbeta för att en flytt ska kunna ske snarast efter
Växjöutställningen..
Ansvarig för e-postadresserna är ännu inte klart!
c) Jubileumskommitten
Idag har vi jubileumsdekal klar, 2018 års Rottweilerevent SSU blir ett av huvudarrangemangen
med rasmästerskap i lydnad, rallylydnad och IPO samt SSU och officiell utställning och
valputställning. Det arbetas på att vi skall kunna arrangera ZTP under SSU-helgen
Yvonne Brink rapporterade att kontakt tagits för att försöka få¨ZTP registrerat i Tyskland, svårt
men kanske inte omöjligt. Mer information kommer.
Rasklubben skall också sätta Rasmästerskapet i Bruks i fokus under året som en del i det stora
jubileumseventet.
Det arbetas även på att vi skall kunna arrangera rasmästerskap i patrull.
Vi hoppas nu att även våra lokalområden avsätter en dag som diskuterades om vid
ordförandekonferensen med något intressant arrangemang för våra Rottweilerägare.
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Det kan vara både ett litet arrangemang likväl som stort.

d) 2017 års Rottweilerevent SSU
Skrivelse nr 68:17 från Ann-Git Rammus
Ann-Git Rammus meddelar att hon avgår som kassör efter 2017 års SSU Event.
Styrelsen tackar Ann-Git Rammus för allt gott arbete under många år.
e) Registerkommitten
Hemsidan uppdaterad, i övrigt inget att rapportera.
f) Sponsorkommitten
Shiba Lundström Best deltog på budgetkonferensen och hon har många bra idéer och tankar
som säkert kommer att bli bra för rasklubben.
Exteriör har gått ut till våra uppfödare med möjlighet att boka rosetter för olika klasser vid
utställning.Gensvaret har varit över all förväntan och för detta får uppfödarna ha en liten
annons i katalogen. Styrelsen tackar för ett bra initiativ.
g) Facebook
Marianne Rexlinger rapporterade att det är viktigt att FB hålls levande och utvecklas.
Vi har en mycket god besöksfrekvens vilket är positivt för klubben.
h) Utvecklingskommitten
Yvonne Brink rapporterade att kontakt tagits med Leif Stang som meddelat att arbetet
återupptas under hösten.
Yvonne Brink omtalade att ett mail inkommit från Sören Moberg. Detta har vidarebefordrats
till Leif Stang.
i) Läger
Informerades om att Södra lägret har möte inom kort.
Lägerkommittén hoppas att det skall vara möjligt att även kunna vara på Kosta 2018.
Ingen rapport inkommit från Norra lägret.
j) Tidningen
Skrivelse 60:17 Ang. innehåll i tidningen
Kommer med i nästkommande tidning.
61:17 Ang. avsaknad av resultat från Lydnaden vid SSU
Kommer nästkommande nummer av tidningen.
63:17 SSU- Huvudsakligen för Utställning?
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Resultat kommer att presenteras i nästkommande tidning. Rottweilern är en allround hund, och
det är av stor vikt att de tävlande skickar in material och bilder till tidningen och till FB.
Redaktören har inte möjlighet att vara på alla platser.
66:17 Från redaktören ang. arbetet med tidningen.
Yvonne Brink har skrivit svar till redaktören.
77:17 Prenumeration på tidningen
Möjlighet att prenumerera.
Ärendet bordlägges till nästa möte
Uppdrogs till Sekreteraren Malin Sten att svara skriftställaren.
l) PR-shopen
a) Jubileum.
Munkjacka med tryck på ryggen. Vi behöver få in offerter från fler tryckerier/företag med
sportkläder för att se hur prisbilden ser ut.
Uppdrogs till Lise-Lott Gustafson att informera PR-Shopens Ulrika Böninger Sidryd.
Ulrika sitter kvar till årsmötet.
m) Medlemshanteringen
Inget att rapportera.
n) Int.&Nordiska
Med anledning av att en medlem, (Robert Tenold) uppmärksammat att IFR lägger
Världsutställningen för Rottweiler i Kina beslutade styrelsen vid föregående styrelsemöte att
tillskriva IFR att vi inte kan ställa oss bakom beslutet.
Svenska Kennelklubben har också protesterat mot att FCI lägger Världsutställningen i Kina
2019 med anledning av att man inte behandlar hundar humant. AfR ställer sig bakom den åsikt
som SKK har i frågan.
Brevet sänt till IFR ang. att ha Världsutställningen för Rottweiler i Kina
To the board of IFR
About IFR World Show 2019 in
China,

2017-09-18

The Swedish Rottweiler club missed that the World Show 2019 for Rottweiler shall be hold in
China.
This issue was on the agenda on our last board meeting. We must inform you that our board
can´t stand behind this decision.
We stand behind the Swedish Kennel Club who has send a letter to the FCI about to give the
World Dog Show to China 2019. Our Kennel Club says no to this of following reason. (they
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have send a long letter with much more but this is enough reason for us to stand behind our
Kennel Club)

“The choice of China as host for World Dog Show 2019.
The World Dog Show is the most prestigious project of the FCI. The decision to locate the
World Dog Show in China, where part of the culture includes barbaric slaughtering of dogs for
skin/fur and the tradition to eat dogs, i.e. a form of dog-keeping that is despicable, seriously
threatens confidence in the FCI.”
It will be the same when we have the World dog Show for Rottweiler in China that´s why we
can´t stand behind this.
The Swedish Rottweiler club
Malin Sten
Secretary
Svenska Rottweilerklubben har fått kvittens att brevet är mottaget och information om att
innehållet skall diskuteras i IFR:s styrelse.
Ett land har svarat att: Detta är en bra attityd men att beslutet skedde i demokratisk anda och
kan därför inte ändras.
Konstaterade styrelsen att vi måste vänta på styrelsens svar i IFR.

o) Bruksnytt
Beslutade styrelsen tillsätta Marianne Rexlinger som kontaktperson.
I övrigt bordlägges punkten till nästkommande styrelsemöte
p) vandringspriser
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att överlämna kontaktuppgifter till Patrik Olsson som har en
del information som behövs för den här posten. Marianne har inte lyckats få tag på Patrik
Olsson.
Åtog sig Ulrika Stenholm att försöka få kontakt med Patrik Olsson.
Beslutade styrelsen tillsätta Marianne Rexlinger som kontaktperson.
Diplom till bragdrottweilern måste tas fram.
I övrigt bordlägges punkten till nästkommande styrelsemöte
§84

Lokalområden

Styrdokument ang. äskande av medel från våra Lokalområden. Innehållet behöver fastställas
snarast.
Skall vara till gagn för hela föreningen oavsett plats
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Skall det gälla enbart utbildning?
Kan det också finnas annat som man kan äska?
När är sista dagen att äska medel för kommande verksamhetsår?
Maxbelopp?
Beslutade styrelsen bordlägga frågan till nästkommande möte.
Frågor vid förra styrelsemötet från Upplands LO.
b) Vilken verksamhet behöver utvecklas inom våra LO:n?
c) Vad gör vi med LO:n som är vilande och LO:n där det finns styrelser men ingen
verksamhet?
Bordlägges till nästkommande möte.
Uppdrogs till Malin Sten att skicka information till Upplands LO.
Uppdrogs till Malin Sten och Marianne Rexlinger att få ärendet klart ang. medlems agerande i
en LO-styrelse
Rapport vid nästa möte

§85
Organisation
a)En medlem har reagerat starkt på ett inlägg i sociala media.
Vid mötet i Augusti Uppdrogs till Marianne Rexlinger och Malin Sten att kontakta SBK för att
höra hur detta skall hanteras. Vid behov även tillskriva SBK.
Ärendet var Omedelbart justerat
Marianne Rexlinger informerade om att kontakt tagits med SBK men svar har ej inkommit.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger och Malin Sten att informera Lokalområdet om att ärendet
ej rör lokalområdet samt att ”stöta på” och få svar från SBK .
b) Skrivelse 74:17 från SBK:s valberedning
Information från SBK:s centrala valberedning inför kongressen 2018.
Genomgicks och lades till handlingarna.
c)Skrivelse 73:17 Input Protokoll nr 5
Robert Tenholt ställer sig till förfogande med att vara IT- Resurs åt klubben.
Styrelsen beslutade tillsätta Robert Tenholt som IT-resurs.
d) Skrivelse 76:17 Nya bokningsrutiner vid telefonkonferens gm SBK.
Genomgicks och kommer att användas av dem som behöver boka tid/plats för möten.
e) Skrivelse 59:17 Byte av adress SKK
Genomgicks och lades till handlingarna.
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§86Budget och Verksamhetskonferens med utskott och kommitteer 30/9-1/10 2017
Rapport från konferensen finns under ekonomi.

§87 Övriga frågor
a)Skrivelse 53:17 Ang. utbildning av domare
Rapporterade Yvonne Brink att kontakt tagits och när det gäller hunden så sågs det till helheten
på hunden.
Ärendet bordlägges till nästkommande möte.
b) Protokoll nr 2/2016
Inkommen frågeställning ang. avel på hundar med stora rädslor.
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.
Skriftställaren har inte fått svar på sina frågor och dåvarande mental skulle informera styrelsen
och besvara skriftställaren efter genomgång och kontroll av inkommet material.
Patrik Grönfeldt informerar om att svar sänts till skriftställare. Konstaterades att svaret inte kan
ha nått adressaten eftersom hon hör av sig med jämna mellanrum.
Uppdrogs till Patrik Grönfeldt att ta kontakt igen och informera och rapportera på nästa möte.
c)Skrivelse till olika foderföretag.
Sekreterare Malin Sten har uppdraget att kontakta fodersponsorer. Två av fyra företag har inte
svarat. Två företag har tackat nej, varav ett av dessa känner sig illa till mods när det gäller
Svenska Rottweilerklubben. Känner sig väldigt illa behandlade vid tidigare avslut av
samarbete, därav i dagsläget inte intresserade av att ingå samarbete igen.
Uppdrogs till Malin Sten att kontakta de foderföretag som inte svarat.
Ärendet bordlägges i avvaktan på svar
.
§88 Åtgärdslistan
Bordlägges till nästkommande möte.
§89 Årsmötet 2018.
Yvonne Brink informerade om att kontakt tagits med SKK för att höra efter om vi kan hyra
deras nya stora konferenssal till årsmötet.
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§90 Nästa möte
13 november 2017 per telefon
Styrelsemötet den 8-9-10 december 2017./Scandic Upplands Väsby
§91 Mötets avslutande
Yvonne Brink tackar för ett bra men sent möte och avslutar mötet kl. 23.40.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Patrik Grönfeldt
Vice ordförande
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