Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte
2014-04-19 – 2014-04-20 i Stockholm
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus
kassör, Helena Strömberg sekreterare §18 - §30 fram till IPO-ansvarig) samt § 31), Sara
Awander, Veronica Nilsson, Anders Johansson ledamöter, Helén Torstensson och Therese
Ekman suppleanter
§ 18 Mötets öppnande
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 19 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 20 Val av justeringsman
Beslutades att välja Ann-Git Rammus att utöver ordförande justera protokollet.
§ 21 Val av sekreterare för mötet
Beslutades att välja Sara Awander som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till
Helena Strömberg att tillse att protokollet skrivs ut och justeras.
§ 22 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2014-02-06, 2014-02-09 och protokoll från konstituerande möte
2014-03-01 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Beslutades att uppdra till
Helena Strömberg att vidarebefordra protokollet till revisorerna, webbmastern och
facebooksidan.
§ 23 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 26:14 – 41:14 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.
§ 24 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser 01:14 – 03:14 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.
§ 25

Ekonomi

Diskussion förs om hur ekonomin ska redovisas, enades om att Ann-Git Rammus redovisar
ekonomin en gång per kvartal.
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Kontoställningar 2014-04-12
Falkenbergssparbank
Falkenbergssparbank sparkonto
Falkenbergssparbank sparkonto
Falkenbergssparbank, utst.
Falkenbergssparbank, PR
Falkenbergssparbank, Mental
Falkenbergssparbank, SSU
Falkenbergssparbank, Läger
Summa:

8060-6 183.016.891-8
8060-6 183.016.892-6
8060-6 183.065.570-8
8060-6 183109602-7
8060-6 183109605-0
8060-6 183109601-9
8060-6 183109608-8
8060-6 183109603-5

23 052,90
470,46
268 378,07
24 082,88
11 720,31
11 010,96
15 073,25
117 723,67
471 512,50

Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att kontakta lägerkommittén för att se över
möjligheten att flytta pengar från lägerkommitténs konto till centralt konto för att låsa dem för
bättre ränta.
Resultat- och balansräkning genomgicks. Kommittéernas redovisning ser ut enligt följande:
utställningskommittén har skickat in resultatrapport. Lägerkommittén och SSU-kommittén har
ännu ej haft några aktiviteter. Mentalkommittén och PR-shopen kommer att skicka in
uppdaterade uppgifter snarast.
Diskussion kring PR-shopen fördes, styrelsen önskar få in lista på de aktiviteter som PRshopen kommer att delta i under året. Vidare önskar styrelsen få en återrapportering av
försäljning och kostnader senast 14 dagar efter en avslutad aktivitet. Beslutades att uppdra till
Helena Strömberg att tillskriva PR-shopen.
§ 26 Uppdragslista
Helén Wallman har skickat ut uppdragslista till samtliga. Beslutades att Veronica Nilsson
ansvarar för uppdragslistan fortsättningsvis. Veronica har skickat ut en uppdaterad lista som
genomgicks, bilaga 3.
Mötet ajournerades kl 10.00 och återupptogs igen klockan 10.38.
§ 27 Uppföljning från årsmötet
Genomgång av beslut tagna på årsmötet gjordes, konstateras att målen hanteras under separat
paragraf.
Beslut taget utifrån inkommen motion behöver verkställas. Beslutades att uppdra till Helena
Strömberg att verkställa beslutet genom att korrigera texten på hemsidan, tidningen, samt ge
information till berörda kommittéer via Facebook och på webbsidan.
Genomgång av ekonomin från årsmötet gjordes, diskussion kring hur budgetarbetet lagts upp
och planeras för året fördes. Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att skicka ut filen
gällande budget till samtliga i styrelsen, eventuella funderingar från styrelsen lyfts med AnnGit.
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Noterades att det inte finns särskilt konto för stambokföringsavgifter inom SSU-kommittén
vidare ser det ut att saknas budgetering för den administrativa avgiften. Beslutades att uppdra
till Ann-Git Rammus att säkerställa att kommittén räknat med dessa kostnader.
§ 28 Mål för föreningen
Genomgång av årsmötets beslutade mål gjordes, fortsatt arbete med målen, se bilaga, 4.
§ 29 Lokalområden
Inkommande skrivelse 41:14 elektronisk inrapportering av MH, ska vidarebefordras till
samtliga lokalområden, beslutades att uppdra till Anders Johansson att skicka ut
informationen till lokalområden och kontaktpersoner.
Beslutade att uppdra till Anders Johansson och Helén Wallman att ta fram separat
information till lokalområdena (motsvarande utskicket till kommittéerna) och skicka ut till
lokalområdena
Konstaterades att flera av lokalområdena inte har valt styrelse utifrån nya stadgarna.
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att kontakta Anders Dahlstedt för fortsatt
resonemang kring hur föreningen kan hantera tillsättningarna inom lokalområdena på ett bra
sätt.
Dalarna
Inkommande skrivelse 33:14 årsmöteshandlingar, styrelsen är av årsmötet tillsatt enligt
följande: ordförande Nice Mattsson, sekreterare Iréne Jonsson, kassör Anna-Lena Bergestål,
Ledamöter Marie Åslund och Jeanette Thelin, suppleanter Ann Landberg och Ewa Hollstedt,
skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Gävleborg
Beslutades att tillsätta Anna-Maria Söderberg Ljusdal som kontaktperson för Gävleborgs
lokalområde. Uppdrogs till Anders Johansson att tillfråga Anna-Maria om hon kan tänka sig
att vara kontaktperson mot distriktet också.
Sörmland
Kallelse som inkommit till rasklubben centralt gällande distriktsmöte i Sörmland är
vidarebefordrad till Sörmlands lokalområde. Uppdrogs till Anders Johansson att be
Sörmlands LO att ta en direktkontakt med distriktet så att fortsatt kommunikation kan gå den
vägen.
Västra
Inkommande skrivelse 32:14 Hallands distrikt gällande kontaktperson, beslutades att tillsätta
Mats Hedberg som kontaktperson från rasklubben till Hallands distrikt. Uppdrogs till Helena
Strömberg att säkerställa att informationen från Hallands distrikt även når styrelsen i Västra
LO.
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Tidigare förfrågan från Västra LO angående bidrag till MT-bana, Helena Strömberg har varit i
kontakt med lokalområdet den 5 april och styrelsen har tidigare ombett dem att inkomma med
kompletterande uppgifter (den 7 februari). Nu har Västra LO meddelat att de skulle försöka få
in uppgifterna till detta möte men inga uppgifter har mottagits. Beslut gällande bidrag till MTbana hänskjuts tills kompletterande uppgifter inkommit
Inkommande skrivelse 29:14 figurantutbildning, styrelsen konstaterar att det inte finns några
uppgifter med kring kostnad för utbildningen samt att tidigare efterfrågade uppgifter inom
samma område inte inkommit till styrelsen. Beslutades att uppdra till Helena Strömberg att
återigen kontakta lokalområdet och informera om att beslut inte kommer att kunna tas i någon
av frågorna innan kompletterande underlag inkommit.
Östra
Inkommande skrivelse 30:14 medlem som vill engagera sig, är vidarebordrad till lokalområdet
som tar en kontakt med personen.
Inkommande skrivelse 35:13 årsmöteshandlingar, årsmötet har tillsatt styrelse enligt följande:
ordförande Maria Kölestam, sekreterare Bettina Huseinagic, kassör Lars Rehn, ledamöter Anita
Weinius och Tina Gustafzon, suppleanter Ingela Sundqvist och Jaana Sjöstrand. Skrivelsen
genomgicks och lades till handlingarna.
Övre Norrland
Inkommande skrivelse 36:14 Övre Norrland, beslutades att uppdra till Anders Johansson att
ta en kontakt med personen.
Styrelsen ajournerar sig för lunch 12.22 och mötet återupptogs kl 13.30
§ 30

Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga

Avel/Hälsa
Styrelsen konstaterar att det fungerat bra med distributionen av Flyer kring epilepsi. Styrelsen
tackar Anette Gustavsson för att hon tagit fram flyern och hållit ihop arbetet för att distribuera
ut den. Vidare ser styrelsen att det är positivt att flera personer hjälpt till att dela ut den.
Bruksnytt
Lena Jonsson har avsagt sig uppdraget gällande Bruksnytt. Styrelsen tackar Lena Jonsson för
hennes insats.
Gittan Åsbom har visat intresse för Bruksnytt och skickat in CV. Beslutades att tillsätta
Gittan Åsbom som ansvarig för bruksnytt. Uppdrogs till Patrik Ohlsson att gå igenom
uppdraget med Gittan.
Maria Bexander har avsagt sig uppdraget som avelsråd. Styrelsen tackar Maria Bexander för
hennes insats och önskar henne lycka till i fortsättningen.
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Sara Awander och Helena Strömberg är intresserade av att få igång avel- och hälsa, beslutades
att tillsätta Sara Awander som sammankallande och Helena Strömberg i kommittén.
Valp/omplaceringar till hemsidan
Inkommande skrivelse 35.1:14 Johanna Haglund presentation anmälan om intresse att ansvara
för valphänvisningen och omplaceringar. Föreslogs tillsätta Johanna Haglund som ansvarig för
hänvisningen via hemsidan. Beslutades tillsätta Johanna Haglund.
Medlemshanteringen
Föreslogs tillsätta Marie Daun som medlemshanterare. Beslutades att tillsätta Marie Daun
som ansvarig för medlemshanteringen.
Ossian Modin har i samband med årsmötet lyft möjligheten till direktbetalning via hemsidan
för nya medlemmar, beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att ta en kontakt med
banken och även tillfråga Ossian Modin att ta fram ett förslag på lösning som presenteras för
styrelsen. Ann-Git Rammus tar en kontakt med Ossian Modin.
Infokommittén
Det har inkommit förslag på text gällande köp av rottweiler från Åsa Tova Bergh. Styrelsen är
positiv när det gäller texten men har också förslag på tillägg. Helén Torstensson har varit i
kontakt med Åsa gällande styrelsens synpunkter. Förslag på ny text inväntas. Då Therese
Ekman är kontaktperson till info-kommittén kommer hon ta över dialogen med Åsa.
Robert Tenold har anmält intresse av att engagera sig i föreningen. Vidare har han haft en
kontakt med Lysekils Bostäder angående deras förbud mot rottweiler i deras fastigheter. Robert
har meddelat att han är fortsatt intresserad av att arbeta vidare med detta. Styrelsen ställer sig
väldigt positiv till att Robert arbetar vidare med frågan och ser fram emot en återrapportering
av arbetet. Uppdrogs till Helena Strömberg att informera Robert Tenold samt be honom att
återrapportera till kontaktpersonen för Info-kommittén, Therese Ekman.
Diskussion kring vilka kullar som ska presenteras på hemsidan samt diskussion kring
bemanning i montrar på mässor hänskjuts till nästkommande möte.
Diskussion förs kring hur information ska gå ut inom föreningen, konstateras att det är viktigt
att styrelsen är tydlig i hur information gällande pågående arbeten och projekt ska distribueras
ut till medlemmarna. Grunden är alltid att information ska spridas genom rasklubbens olika
forum (tidningen, webbsidan och rasklubbens Facebooksida).
Webbsidan
Diskussion förs kring webbsidans upplägg, styrelsen upplever att det saknas en del information
och att det inte finns tydliga sökvägar för att hitta aktuella uppgifter.
Beslutades uppdra till Helén Wallman att informera ansvarig för webbsidan att styrelsen har
synpunkter kring upplägget och att vi önskar att webbmastern gör en inventering kring vad
andra önskar av hemsidan. Detta bör göras via webbsidan, Facebook och via medlem online.
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Internationell & Nordisk kontaktperson
Internationell och nordisk kontaktperson har haft en dialog med övriga nordiska
länder där man kommit överens om att tillskriva Adrk gällande deras förfrågan om separat
medlemskap och utträde ur IFR. De Nordiska länderna har nu tillskrivit Adrk och svar
inväntas.
Registerkommittén
Beslutades att uppdra till Helena Strömberg att kontakta Angelina Ohlsson och be henne ta
in ett CV från person som anmält intresse att ingå i kommittén samt säkerställa att hon är
medlem i föreningen.
Tävlingskommittén
Beslutades att tillsätta Veronica Nilsson och Helén Torstensson i kommittén. Ytterligare
medlemmar i kommittén kommer att efterlysas. Uppdrogs till Helén Torstensson att lägga ut
ny efterlysning.
Inkommande skrivelse 26:14 SBK samt 27:14 utskick till rasklubbarna gällande
regelrevidering bruksprov, är besvarad.
Ras SM i spår, sök och IPO 2015, Skutskärs brukshundklubb har åtagit sig att arrangera
rasklubbens mästerskap i september. Styrelsen tackar alla involverade som jobbat för att
arrangera nästa års bruksmästerskap. Beslutades att utse Soffie Modin som rasklubbens
kontakt gentemot Skutskärs brukshundklubb.
Utställningskommittén
Inkommande skrivelse 36:14 Hans Rosenberg gällande inofficiella utställningar och Hp,
kommittén har yttrat sig i frågan och önskar stå bakom Hans Rosenbergs förslag. Styrelsen
förde en diskussion i frågan, konstateras att skrivelsen genomgåtts och lagts till handlingarna.
Inkommande skrivelse 37:14 kommittén gällande inofficiell utställning, styrelsen ser positivt
på kommitténs initiativ och ser fram emot att ta del av hur resultatet blir.
Inkommande skrivelse 38:14 kommittén angående tyska domare på årsmötet, diskussion förs i
frågan beslutades att uppdra till Helén Wallman att tillskriva domarna för yttrande i ärendet.
Vidare beslutades att uppdra till Helena Strömberg att kontakta ansvarig i förening på plats
för yttrande i ärendet.
Kommittén informerar om att Maria Kölestam inte kommer att vara behjälplig när det gäller
fotograferingen. Styrelsen tackar Maria Kölestam för hennes insats. Vidare informerar
kommittén om att Anna Rexlinger kommer att vara behjälplig med att hitta lösningar när det
gäller annonseringen.
Mötet ajournerades kl. 18.25 och återupptogs 2014-04-20 kl. 08.30
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IPO-ansvarig
Ansvarig för IPO har meddelat att rasklubben fått godkänt att tävlingen i samband med SSU
kommer att vara en CACIT tävling. Styrelsen tackar för informationen och ser positivt på detta.
IPO-ansvarig kommer in med förslag på nya kvalregler för IPO VM till nästa möte.
Mentalkommittén
Veronica Nilsson lyfter diskussion kring rasklubbens agerande kring bitincidenter, Veronica
Nilsson arbetar vidare med frågan utifrån, av årsmötet, fastställt mål.
Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att ta en kontakt med kommittén och säkerställa
att samtliga berörda får korrekt information utifrån det nytagna styrelsebeslutet.
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att säkerställa beloppen för stambokföring och
administrativa avgifter, uppdaterad uppgifter skickas till styrelsen.
Inkommande skrivelse 41:14 elektronisk inrapportering av MH, är vidarebefordrad till
mentalkommittén, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att kontakta Malin Steen och introducera henne i
uppdraget som ansvarig för MH.
Uppfödarkommittén
Beslutades att tillsätta Kristina Kinch i kommittén.
Inkommande skrivelse 28:14 kommittén gällande uppfödare på rasen, styrelsen konstaterar att
information från styrelsen bör skickas med men vill gärna ta del av uppfödarkommitténs
information först. Beslutades att uppdra till Sara Awander att informera uppfödarkommittén
om detta. Styrelsen formulerar den gemensamma informationen via e-post.
Vidare konstaterar styrelsen att kostnaden för eventuellt utskick kan hanteras inom
uppfödarkommitténs budget. Om ytterligare medel behövs längre fram är kommittén
välkommen med äskande om ytterligare medel. Uppdrogs till Sara Awander att informera
kommittén.
Lägerkommittén
Patrik Ohlsson informerar om att allt flyter på inom lägerkommittén. Lägerkommittén har
planerat för medlemsmöte på söndag kväll. Kommittén jobbar vidare med förändringar utifrån
målen, bland annat ska de ha en lydnadsinstruktör inne i fyra dagar i år.
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§ 31 SBK kongress 16-18 maj i Sollentuna
Helén Wallman och Ann-Git Rammus kommer att delta på SBKs kongress 2014-05-16 – 201405-18.
Valberedningens förslag, styrelsen har inga invändningar mot förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag gällande avgift, styrelsen har inget att notera.
Motion 1, styrelsen instämmer med FS att motionen är besvarad.
Motion 2, styrelsen tillstyrker FS förslag att motionen ska avslås men att FS ges i uppdrag att
utreda frågan i syfte att genomföra förändring i motionens anda.
Motion 3, styrelsen tillstyrker FS förslag att motionen ska avslås men att FS ges i uppdrag att
utreda frågan i syfte att genomföra förändring i motionens anda.
Motion 4, styrelsen instämmer med FS att motionen är besvarad.
Motion 5 och 6, styrelsen instämmer med FS att motionen ska avslås men att FS ges i uppdrag
av kongressen att till kongressen 2015 utreda och inkomma med förslag till beslut i frågan.
Motion 7, styrelsen instämmer i FS svar att motionen ska avvisas.
Motion 8, styrelsen instämmer med FS att motionen är besvarad.
§ 32 Arbetssätt
Diskussion kring arbetssätt fördes, konstateras att utskicken av inkomna handlingar fungerar
bra och att det är viktigt att handlingarna kommer ut så snart efter att de inkommit till
sekreteraren. Styrelsen önskar att sekreteraren märker e-post med något av följande för att veta
vilken förväntan det finns utifrån fortsatt hantering:
- För kännedom
- Svar sista datum
- Beslut vid nästa möte
Vidare konstateras att det är rimligt att e-post gås igenom var tredje dag. Vid akuta ärenden
skickas meddelande via Facebook alternativt i grupp som Patrik Ohlsson tar fram via telefon.
Upplägg med dagordning fungerar bra.
Uppdragslistan ska återrapporteras till Veronica Nilsson senast en vecka innan styrelsemöte.
Veronica Nilsson vidarebefordrar sammanställning till samtliga i styrelsen.
Konstateras vidare att vi kommer att försöka hantera en hel del via e-post för att få effektivare
möten. Beslut tas per capsulam i dessa frågor.
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§ 33 Stadgar
Genomgång av stadgar genomfördes.
§ 34 SKKs riktlinjer för digitala medier
Genomgång av SKKs riktlinjer för digitala medier, riktlinjerna är utskickade till samtliga
styrelsemedlemmar innan årsmötet, riktlinjerna genomgicks.
§ 35 Förväntningar årets arbete
Dokument kring förväntningar på årets arbete är utskickat till samtliga styrelsemedlemmar
innan årsmöte, dokumentet genomgicks, vidare diskuterades samtliga personers egna
förväntningar och framtidsplaner när det gäller styrelsearbetet.
§ 36 Ersättningsregler
Konstateras att tidigare ersättningsregler behöver ses över. Uppdrogs till Helena Strömberg
att skicka ut nu gällande regler, beslut i frågan tas vid nästa styrelsemöte.
§ 37 Medlemsmöte i Kosta
Medlemsmöte i Kosta är inbokat på söndagen, vi kommer att informera om styrelsens
pågående arbete, vi vill gärna ha in förslag på vad medlemmarna vill diskutera. Uppdrogs till
Helena Strömberg att gå ut med detta till medlemmarna samt tillse att informationen kommer
ut på hemsidan, Facebooksidan och i tidningen.
Enades om att vi behöver se över möjligheten till att flytta mötet som var inplanerat i samband
med lägret i Kosta. Uppdrogs till Patrik Ohlsson att hålla i planeringen.
§ 38 Mentorsgruppen
Delar av mentorsgruppen har lyft att det inte inkommer några ärenden till gruppen och att de
önskar att styrelsen ser över detta. Styrelsen beslutar att upplösa gruppen. Uppdrogs till
Helena Strömberg att informera tidigare medlemmar i gruppen samt lägga ut en information
till rasklubbens medlemmar om att gruppen läggs ner men att den kan startas upp igen om
behov finns.
§ 39 Sponsoravtal
Inkommande skrivelse 34:14 Sponsoravtal, beslutades att uppdra till Helén Wallman att
tillskriva Royal Canin och Mera Dog för att få in två jämförbara underlag till nästkommande
styrelsemöte.
§ 40
Nästkommande möte
Telefonmöte kommer att hållas 2014-05-12 notera att tiden ändrats till 18:00-20:00. Helena
Strömberg skickar ut dagordning och kallelse med inloggningsuppgifter innan mötet.
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§ 41 Övrigt
Inkommande skrivelse 31:14 Hundägare gällande annan hundägare samt skrivelse 32:14
Hundägare – öppet brev och förslag på förändring, konstateras att styrelsen kommer att
informera hundägaren om den korrekta vägen för att hantera frågan. Uppdrar till Helena
Strömberg att informera hundägaren om den korrekta vägen att hantera frågan.
Vandringspriser & Utmärkelser
Konstaterar att inventering av vandringspriser måste göras. Beslutades uppdra till Helén
Torstensson att genomföra en inventering.
FS-protokoll
I framtiden kommer en återrapportering utifrån FS-protokoll att göras under separat paragraf.
Patrik Ohlsson gjorde en genomgång kring de viktigaste händelserna fram till nu.
Engagerad
Konstateras att styrelsen önskar en uppdatering och förslag på rutin från Angelina Ohlsson när
det gäller dem som anmäler in sitt intresse till engagerad. Beslutades att uppdra till Helén
Wallman att kontakta Angelina Ohlsson.
§ 42 Mötet avslutas
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Sara Awander

Justeras

Helén Wallman

Ann-Git Rammus
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Bilaga 1.
Inkommande skrivelser,
26:14 SBK utskick till rasklubbarna gällande regelrevidering bruksprov, tas upp under tävling.
27:14 SBK utskick till rasklubbarna gällande regelrevidering bruksprov, tas upp under tävling.
28:14 Uppfödarkommittén gällande uppfödare på rasen, gås igenom under uppfödare.
29:14 Västra LO figurantutbildning, hanteras under Västra LO
30:14 Medlem som vill engagera sig, gås igenom under lokalområden
31:14 Medlem gällande annan medlem, gås igenom under övrigt
32:14 Medlem – öppet brev och förslag på förändring, gås igenom under övrigt.
33:14 Dalarnas LO, årsmöteshandlingar, gås igenom under Dalarna
34:14 Sponsoravtalet, gås igenom under separat paragraf
35:14 Östra LO årsmöteshandlingar, gås igenom under Östra
35.1:14 Johanna Haglund presentation
36:14 Övre Norrland fråga, gås igenom under LO:n
36:1:14 Hans Rosenberg gällande inofficiella utställningar och Hp
37:14 Utställningskommittén inofficiell utställning
38:14 Utställningskommittén angående tyska domare på årsmötet
39:14 Skk 125 års jubileum (förslag på Åsa Tova Bergh, Thommie Gradin och Helén
Torstensson)
40:14 Epilepsi Flyer
41:14 Elektronisk inrapportering av MH
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för Rottweiler

Bilaga 2
Avgående skrivelser,
01:14 Svar på inkommande skrivelser 26:14 och 27:14.
02:14 Välkomstbrev till Kommittéer och Kontaktpersoner inom rasklubben
03:14 Skrivelse till Adrk i samarbete med övriga nordiska länder
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