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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-10-20 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Sara Awander, Veronica Nilsson (§188 utställning - 
§193) ledamöter, Helén Torstensson och Therese Ekman suppleanter  
 
Anmält förhinder: Anders Johansson 
 
§ 179 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 180 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 181 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Therese Ekman att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 182 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.  
 
§ 183 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-10-16 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 184 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 185 Ekonomi  
Inget att notera.  
 
§ 186 Uppdragslista 
Uppdragslistan hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 187  Lokalområden.  
Information på webbsidor gällande sponsoravtal, Patrik Ohlsson skickar ut information till 
lokalområdena. 
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§ 188 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Avel/Hälsa 
Ögonstatus, diskussion fördes kring ögonlysning som är en ”färskvara”. Styrelsen beslutade att 
föreslå årsmötet att ändra hänvisningsreglerna att ett av föräldradjuren ska ha genomfört 
ögonlysning och att det ska finnas ett ögonlysningsresultat efter två års ålder. Uppdrogs till 
Helena Strömberg och Helén Wallman att ta fram en skrivning till årsmötet.  
 
Hänvisning 
Inkommande skrivelse 120:14 fodervärd, Helena Strömberg har besvarat e-post, uppdrogs till 
Therese Ekman att lägga upp en struktur som blir tydligare på webbsidan.  
 
Rekommenderat pris, frågan bordläggs till nästkommande möte.  
 
Redovisning av valpkullar, för att kunna publicera samtliga kullar på webbsidan behöver 
förtydligande göras av riktlinjerna. Beslutades uppdra till Therese Ekman att sammanställa 
de förtydliganden som behöver göras till årsmötet. 
 
Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 104:14 kommittén gällande domare på länsklubbsutställningar, 
beslutade att uppdra till kommittén att tillskriva länsklubbarna.  
 
Inkommande skrivelse 127:14 gällande dubbelhandling, utställningskommittén tar fram förslag 
på svar till nästkommande möte.  
 
Tävlingskommittén 
Föreslogs att mätning ska ske även av hundar som deltar i prov. Uppdras till Veronica Nilsson 
och Helén Torstensson att ta fram förslag till nästkommande möte.  
 
§ 190   Nästkommande möte 
Nästkommande möte är inbokat den 7-9  november Södertälje. Patrik Ohlsson har skött 
bokningen.  
 
§ 191  Årsmötet 2015 
Beslutades att utse Helena Strömberg som sekreterare till mötet. Arbetet med 
verksamhetsberättelsen har påbörjats, samtliga i styrelsen kontaktar sina kommittéer för att få 
in aktuella uppgifter.  
 
Ann-Git Rammus tar fram förslag på budget till nästkommande möte.  
 
Motioner 3 stycken har inkommit, dessa bordläggs till nästkommande möte.  
 
§ 192 Övrigt 
Diskussion förs kring förtroendevalda och förhållningssätt, fortsatt diskussion kommer föras i 
samband med nästkommande styrelsemöte.  
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Anders Johansson har aviserat att han ej har möjlighet att slutföra sitt uppdrag i styrelsen. 
 
Inkommande skrivelse 107:14 SBK valberedning bordläggs till nästkommande möte.  
 
Inkommande skrivelse 112:14 inbjudan organisationskonferens 2015, bordläggs till 
nästkommande möte.  
 
Inkommande skrivelse 125:14 SBK-info, nr 5 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
RAS/RUS-konferens Powerpointpresentation, Patrik Ohlsson och Helena Strömberg tar fram 
en presentation.  
 
§ 193 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Strömberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Therese Ekman 
Ordförande Suppleant 
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      Bilaga 1.  
 
Inkomna Skrivelser som hänskjutits till dagens möte 
104:14 
107:14 
111:14 
112:14 
120:14  
125:14 
127:14 
 
 


