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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-11-08 – 2014-11-09 i Södertälje 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande (§207 – 216), Ann-
Git Rammus kassör, Helena Strömberg sekreterare (§217 – 218), Sara Awander (§207-216), 
Veronica Nilsson, ledamöter, Helén Torstensson och Therese Ekman suppleant  
 
§ 207 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 208 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 209 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Sara Awander att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 210 Val av sekreterare för mötet 
Beslutades att välja Ann-Git Rammus som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 
Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  
 
§ 211 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-11-05 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 212 Inkommande skrivelser 
Hänskjutna skrivelser behandlas under separata paragrafer.  
 
§ 213 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
Mentalkommittén  
Beslutades att tillsätta Tomas Ehlén och Johanna Haglund (som exteriöransvarig) i 
kommittén.  
  
§ 214 Motioner 
Motion 1, beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att kontakta beskrivare och domare för att 
klargöra om det finns särskilt samband mellan nyfikenhet och ljud i relation till övriga 
nyfikenhetsrutor i MH.  
 
Motion 2, beslutades att föreslå avslag av motionen med hänvisning till styrelsens egna ärende 
till årsmötet.  
 
Motion 3, beslutades att föreslå avslag på motionen då rasklubben ej har möjlighet att 
ifrågasätta prov som är godkända inom huvudorganisationen.  
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§ 215 Sponsoravtal 
Beslutades att teckna avtal med Royal Canin för fortsatt sponsring för 2015. 
 
§ 216 Övrigt 
Inkommande skrivelse från SBKs valberedning, genomgicks och lades till handlingarna. 
Inkommande skrivelse gällande organisationskonferensen, hänskjuts.  
 
§ 217 Pris för tidningen 
Beslutades att sälja tidningen för följande priser: 40 kr för medlem, 40 kr för gamla nummer, 
60 kr för nytt nummer av tidningen.  
 
§ 218 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann-Git Rammus 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Veronica Nilsson 
Ordförande Ledamot 
 


