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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-10-16 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Sara Awander, Veronica Nilsson ledamöter, Therese 
Ekman och Helén Torstensson suppleanter  
 
Anmält förhinder: Anders Johansson ledamot  
 
§ 165 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 166 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 167 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Veronica Nilsson att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 168 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.  
 
§ 169 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-09-02 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 170 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 101:14-122:14 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 171 Lokalområden.  
Inkommande skrivelse 122:14 Upplands LO protokoll, genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 172 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Avel/Hälsa 
Inkommande skrivelse 101:14 samt 121:14 beslut från disciplinnämnden, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Inkommande skrivelse 108:14 temautbildning för avelsfunktionärer, 109:14 information om 
DNA-tester från SKK, 117:14 forskningsnyheter är vidarebefordrade till kommittén, 
genomgicks och lades till handlingarna.  
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Infokommittén 
Inkommande skrivelse 106:14 Östra LO gällande monter på Stora Stockholm, kontakt har 
tagits med ansvariga för montern och fortsatt dialog sker den vägen. Skrivelsen lades till 
handlingarna.  
 
Webbmaster, styrelsen tackar Lena Wilhelmsson för hennes bidrag som webbmaster. 
Diskussion har förts i separat telefonmöte där Therese Ekman ej deltagit. Beslutade att tillsätta 
Therese Ekman som ansvarig för webbsidan. Uppdrogs till Helena Strömberg att meddela 
övriga sökanden. Therese Ekman deltog ej i beslutet.  
 
Mental 
Inkommande skrivelse 113:14 enkät gällande MT-översyn inför regelrevidering, är 
vidarebefordrad till webbmastern och Facebookansvarig för länkning till enkäten, genomgicks 
och lades till handlingarna.  
 
Inkommande skrivelse 118:14 kommunikationsbrev och mätstickor, är vidarebefordrad till 
mentalkommittén samt utställningskommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Exteriör 
Inkommande skrivelse 102:14 exteriörbeskrivarkonferens 2015, är vidarebefordrad till samtliga 
exteriörbeskrivare inom föreningen, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
PR shopen  
Patrik Ohlsson informerar om att Tord Sivén kan delta och ansvara för PR-shopen i samband 
med Stockholms Hundmässa 2014, Helena Strömberg har informerat ansvarig för montern.  
 
SSU 
Inkommande skrivelse 110:14 nyheter från SKKs utställningskommitté är vidarebefordrad till 
kommittén, genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Inkommande skrivelse 114:14 SBK ändring utställningar 2015, förändring är godkänd av SBK 
och vidarebefordrad till SKK, genomgicks och lades till handlingarna.   
 
Bragdrottis 
Helena Strömberg har tillfrågat tidigare jurymedlemmar samt Helén Torstensson om de kan 
sitta i juryn 2014. Samtliga tillfrågade har accepterat och Thommie Gradin är huvudansvarig. 
 
Tävlingskommittén 
Kontrakt för Ras SM till Skutskär. Patrik Ohlsson tar fram avtalet. Avtalet är skickat till 
Skutskär 2014-10-16. 
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande skrivelse 116:14 nyhetsbrev från SKKs utbildningskommitté är vidarebefordrad 
till uppfödarkommittén samt mentalkommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
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Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 103:14 frågor om utställningsverksamhet till ras- och specialklubbar 
inom SKK, 110:25 nyheter från SKKs utställningskommitté, 119:14 FCI judges directory är 
vidarebefordrade till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommande skrivelse 105:14 inför regelrevidering – utställnings och 
championatsbestämmelser, är vidarebefordrad till utställningskommittén, kommittén föreslår 
att styrelsen tillstyrker föreslagna revideringar. Beslutade att tillskriva SBK och meddela att 
rasklubben tillstyrker förslaget. Uppdrogs till Helena Strömberg att tillskriva SBK.  
 
Inkommande skrivelse 114:14 SBK ändring utställningar 2015, förändring är godkänd av SBK 
och vidarebefordrad till SKK, genomgicks och lades till handlingarna.   
 
§ 175 FS-protokoll 
FS-protokoll är genomgångna av styrelsen.  
 
§ 176  Nästkommande möte  
Telefonmöte sker den 20 oktober 19.00 – 21.00. 
 
§ 177 Övrigt 
Inkommande skrivelse 115:14 smart hundkurs – alltid i fickan, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
§ 178 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Strömberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Veronica Nilsson 
Ordförande Ledamot 
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      Bilaga 1.  
 
101:14 – 122:14 hanteras i protokollet 
 
104:14 
107:14 
111:14 
112:14 
120:14  
 
Hänskjuts till kommande telefonmöte.  
 
Övriga punkter att hantera:  
 
RAS/RUS-konferens PPT presentation 
Årsmöte, förslag gällande ögonlysning och presenterade kullar 


