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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-08-18 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Sara Awander, Veronica Nilsson, Anders Johansson 
ledamöter och Therese Ekman suppleant  
 
Anmält förhinder: Helén Torstensson suppleant 
 
§ 121 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 122 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 123 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Ann-Git Rammus att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 124 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.  
 
§ 125 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-07-12 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 126 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 85:14 – 93:14 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 127 Avgående skrivelser 
Avgående skrivelse, svar på 91:14 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 128 Ekonomi  
Kassören informerar om att hon låst 250 000 kronor nu för att vi ska kunna få något bättre ränta 
på pengarna.  
 
§ 129 Uppdragslista 
Genomgicks, uppdragen gås igenom under separata paragrafer.  
 
§ 130 Lokalområden.  
Styrelsen beslutade att flytta tidigare planerad konferens från 2015 till 2014. Beslutade att 
uppdra till VU att ta fram förslag och presentera för styrelsen. 
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§ 131 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Avel/Hälsa 
Inkommande skrivelse 87:14 intresseanmälan, beslutades att en kontakt tas med nuvarande 
medlemmar i kommittén, uppdrogs till Sara Awander att kontakta kommittén. Helena 
Strömberg kontaktar berörd person och informerar om läget.  
 
Hänvisning 
Kontakt har tagits med tidigare arbetsgrupp gällande valphänvisningen där styrelsen tillfrågat 
dem om de önskar fortsätta arbetet. Samtliga har meddelat att de i dagsläget inte är intresserade 
av fortsatt arbete med valphänvisningen.  
 
Anette Gustafsson har skickat in förslag på hur samtliga kullar kan redovisas på rasklubbens 
hemsida. Styrelsen tackar Anette Gustafsson för förslaget och beslutade att redovisning av 
samtliga kullar kan presenteras enligt förslag med komplettering av inavelsgrad och att 
uppfödarnas personuppgifter tas bort. Uppdrogs till Helena Strömberg att informera Anette.  
 
Infokommittén/Monterpersonal 
Lee Pohl meddelar att hon avgår från Infokommitten. Styrelsen tackar Lee Pohl för hennes 
insats. 
 
Kontakt med SKK gällande monter på Stora Stockholm är tagen, inbjudan kommer skickas till 
sekreteraren. Beslutades att uppdra till Helena Strömberg att boka en monter så snart 
inbjudan kommit.  
 
Lägerkommittén 
Styrelsen har fört en dialog med lägerkommittén när det gäller överföring av medel till centralt 
konto. Om behov finns kommer en del av deras behållning att flyttas över till centralt konto. 
 
Mental 
Eva Johansson har meddelat att hon lämnar sin plats som kassör för mentalkommittén. 
Styrelsen tackar Eva Johansson för hennes insats. Ann-Git Rammus kontaktar Eva för att hämta 
det material som finns kvar.  
 
Beslutades att bokföringen för kommittén ska lyftas in i den centrala bokföringen.  
 
Pr shopen  
Malin Åsander har meddelat sekreteraren att hon avgår i samband med årsmötet. Efterlysning 
av ny ansvarig för PR-shopen läggs ut. Uppdrogs till Helena Strömberg att tillfråga tidigare 
ansvariga för PR-shopen, om de inte är intresserade läggs annons ut.  
 
Tävlingskommittén 
Inkommande skrivelse 88:14 gällande förtroendeuppdrag, styrelsen ser fram emot att Anneli 
Paldin återkommer när hon återigen har möjlighet att ta ett förtroendeuppdrag inom 
organisationen.  
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Inkommande skrivelse 92:14 kvartalsinformation från utskottet prov och tävling, genomgicks 
och lades till handlingarna.  
 
Beslutades att tillsätta Ann Roxström i tävlingskommittén.  
 
Tävlingskommittén har lagt ut efterlysning när det gäller regelrevideringen, resultatet kommer 
att presenteras för styrelsen så snart det är klart.  
 
Tävlingskommittén återkommer med förslag på representant till regelkonferensen.  
 
Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 91:14 medlem gällande domare på rasklubbens utställningar, skrivelsen 
är vidarebefordrad till och besvarad av utställningskommittén. Skrivelsen lades till 
handlingarna.  
 
Utställningskommittén rapporterar att deltagarantalet för utställningarna sett ut enligt följande 
till och med 2014-08-03 när det gäller officiella klasser: 
Internationell utställning 78 hanar och 151 tikar 
Nationell utställning 189 hanar och 263 tikar 
Totalt 267 hanar och 414 vilket medför en totalsumma av 681 rottweiler 
 
Styrelsen tackar för informationen.  
 
IPO-ansvarig 
Inkommande skrivelse 85:14 gällande ansvarig för skyddslicens, beslutades att uppdra till 
Patrik Ohlsson att utreda frågan vidare.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande skrivelse 86:14 gällande uppfödarutbildning, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Hänvisning 
Inkommande skrivelse 89:14 gällande icke hänvisning, är vidarebefordrad till avel- och hälsa, 
hänvisningen samt redaktören, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 132 FS-protokoll 
FS-protokoll är genomgångna av styrelsen.  
 
§ 133  Nästkommande möte 
Nästkommande möte är inbokat den 11 september klockan 19.00 – 21.00. 
 
§ 134 Övrigt 
Inkommande skrivelse 90:14 RAS/RUS-konferens 8-9 november, vi måste utse någon som ska 
delta. Beslutades att anmäla Helena Strömberg som representant till konferensen.  
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Inkommande skrivelse 93:14 angående förtroendevalds inlägg på Facebook, när det gäller 
SKK:s regler får personen gärna vända sig till SKK för vidare hantering. Rasklubben tar, 
liksom tidigare, ställning till om den förtroendevalda på något sätt skadat föreningen. I det här 
skedet finns det inte något i skrivelsen som pekar på att skada för föreningen skett och vidare 
åtgärd är därför inte aktuell.  
 
§ 135 Övrigt 
Diskussion förs kring sociala medier och hur information och inlägg bör hanteras inom 
rasklubben. Information ges till berörda kommittéer och ansvariga.  
 
§ 136 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Strömberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Ann-Git Rammus 
Ordförande Kassör 
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      Bilaga 1.  
 
Inkommande skrivelser,  
85:14 :VB: Lic ansvarig skydds licenser 
86:14 VB: Uppfödarutbildning 
87:14 VB: Avel och hälsa 
88:14 VB: VB: tävling 
89:14 VB: OBS korrigering av icke hänvisning! 
90:14 VB: RAS/RUS-konferens 8-9 november 
91:14 VB: Domare på utställningar i Svenska Rottweilerklubben 
92:14 VB: Kvartalsinformation från utskottet Prov & Tävling 
93:14 Angående förtroendevalds facebook inlägg
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Avgående skrivelser, 
91:14 VB: Domare på utställningar i Svenska Rottweilerklubben 
 


