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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-12-28 per capsulam  
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Sara Awander, Veronica Nilsson, ledamöter och Therese 
Ekman suppleant  
 
§ 219 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 220 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 221 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Veronica Nilsson att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 222 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.  
 
§ 223 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-11-08 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 224 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1. 139:14-172:14 
 
§ 225 Avgående skrivelser 
IPO-ansvarig, svar på inkommen skrivelse.  
  
§ 226 Ekonomi  
Gås igenom vid nästa möte.  
 
§ 227 Uppdragslista 
Gås igenom vid nästa möte.  
 
§ 228 Lokalområden.  
 
Dalarna 
Inkommande 146:14 Dalarnas LO, verksamhetsplan, genomgicks och lades till handlingarna.  
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Uppland  
Verksamhetsplan och äskande för 2015, verksamhetsplanen genomgicks. När det gäller 
äskanden beslutades att uppdra till lokalområdet att inkomma med äskanden i samband med 
att aktiviteterna och inköpen ska genomföras för att särskilda beslut ska kunna tas kring dessa 
då. Önskemål om senaste datum för att ta del av lokalområdets verksamhetsberättelse är den 31 
januari. Uppdrogs till Veronica Nilsson att informera lokalområdet.   
 
Värmland - dalsland 
Inkommande 158:14 Medlem gällande uppstart av LO, ordföranden har haft kontakt med 
medlemmen som fått svar på ställda frågor, årsmöte är utlyst i nummer 5 av rottweilern 2014.  
 
Östra 
Inkommande 170:14 Stockholms distrikt, kallelse årsmöte, är vidarebefordrad till Östra.  
 
§ 229 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Inkommande 160:14 SBK utskottet för avel- och hälsa och 172:14 SBK anteckningar från 
RAS-RUS är vidarebefordrad till avel- hälsa, mental, uppfödar-, utställnings-, SSU- och 
registerkommittén för kännedom.  
 
Avel/Hälsa 
Inkommande 143:14 person som önskar köpa Rottweiler, är besvarad, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Inkommande 151:14 avel och hälsa anteckningar från möte, genomgicks, styrelsen inväntar 
från kommittén utlovad skrivelse.  
 
Hänvisning 
Inkommande 153:14 gällande rasklubbens hänvisningsregler förtydliganden, hänskjuts till 
nästkommande möte.  
 
Läger 
Inkommande 166:14 kommittén, verksamhetsberättelse, genomgicks.  
 
Mental 
Inkommande 142:14 SBK Enkät MT, lades till handlingarna.  
 
Inkommande 164:14 SBK extrainsatt MT-konferens, diskussion har förts gällande 
representationen och om kommittén inte har möjlighet att skicka någon föreslår styrelsen att 
Hans Kinn skickas från föreningen. Uppdrogs till Veronica Nilsson att kontakta kommittén 
och att tillse att anmälan görs.  
 
Inkommande 168:14 SKK rottweilers med rapporteringskod A, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
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Inkommande 169:14 SBK funktionärsfil, är vidarebefordrad till mental för åtgärd.  
 
Lägerkommittén 
Inkommande 140:14 anteckningar från möte 2014-10-23 genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
PR-shopen 
Inkommande 159:14 Ansvarig PR-shopen, kontakt är tagen med ansvarig för att säkerställa att 
redovisningen och inventeringen hanteras på ett korrekt sätt. Fortsatt diskussion hänskjuts till 
nästkommande möte.  
 
SSU 
Intresseanmälan och förhinder. Information ges at personen inte längre har möjlighet att ingå i 
kommittén. Styrelsen ser gärna att personen återkommer igen i framtiden.  
 
Redaktionen 
Inkommande 154:14 Leverantör gällande tryck av medlemstidningen, är vidarebefordrad till 
redaktionen, genomgicks.  
 
Tävlingskommittén 
Inkommande 150:14 SBK gällande stängning av prov i SBK tävling, är vidarebefordrad till 
tävlingskommittén, IPO-ansvarig samt mentalkommittén, lades till handlingarna.  
 
Inkommande 155:14 Boxerklubben förslag rascert, hänskjuts till separat möte. 
 
Inkommande 162:14 SBK prov och tävling samt 163:14 SKK information om 
utbildningsplaner Rally är vidarebefordrade till kommittén, genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 
Inkommande 165:14 Kelpieklubben gällande apportvikter regelrevideringen, beslutades att 
uppdra till Patrik Ohlsson och Veronica Nilsson att se över och lämna förslag till styrelsen.  
 
Inkommande 167:14 SBK utskottet för prov och tävling, kvartalsinformation är 
vidarebefordrad till tävlingskommittén och IPO-ansvarig. Genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
IPO-ansvarig 
Inkommande skrivelse 139:14 är besvarad av IPO-ansvarig, ärendet läggs till handlingarna.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande 148:14 uppfödarkommittén rapport, styrelsen är väldigt positiv till att 
uppfödarutbildningen är genomförd, rapporten genomgicks och lades till handlingarna.  
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Utställningskommittén 
Inkommande 147:14 SKK information från utställningskommittén samt 161:14 SKK via SBK 
supplement och ringsekreterarregler 2015, är vidarebefordrad till utställningskommittén och 
SSU-kommittén. Genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommande 149:14 SBK auktorisation av exteriördomare och 152:14 SKK 
utställningskommittén information, är vidarebefordrad till kommittén, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Inkommande 157:14 Mätresultat, kommer att publiceras i tidningen genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
§ 230 Organisation 
Inkommande 156:14 avel- och hälsa, skrivelse gällande information från konferenser, hänskjuts 
till nästkommande möte.  
 
§ 231 Övrigt 
Inkommande 144:14 förslag på enkät rottweilerklubben, hänskjuts till nästkommande 
telefonmöte  
 
Inkommande 171:14 SBK- info, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 232 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann-Git Rammus 
Sekreterare för mötet 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Veronica Nilsson 
Ordförande justerare 
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 Bilaga 1.  
 
Inkomna Skrivelser som hänskjutits till dagens möte 
139:14 Medlem gällande förändrade regler IPO VM, gås igenom under IPO 
140:14 Lägerkommittén anteckningar från möte, gås igenom under kommittéer 
141:14 Upplands LO, verksamhetsplan samt äskanden för 2015, gås igenom under LO:n 
142:14 SBK Enkät MT, gås igenom under mentalkommittén 
143:14 Person som önskar köpa Rottweiler, gås igenom under avel- och hälsa 
144:14 Enkät rottweilerklubben, hänskjuts till nästkommande telefonmöte  
145:14 Intresseanmälan SSU, gås igenom under SSU 
146:14 Dalarnas LO, verksamhetsplan, gås igenom under LO:n 
147:14 SKK information från utställningskommittén, gås igenom under utställning 
148:14 Uppfödarkommittén rapport, gås igenom under uppfödarkommittén 
149:14 SBK auktorisation av exteriördomare, gås igenom under utställningskommittén 
150:14 SBK gällande stängning av prov i SBK tävling, gås igenom under tävling.   
151:14 Avel och hälsa anteckningar från möte, gås igenom under avel- och hälsa.  
152:14 SKK utställningskommittén, gås igenom under utställningskommittén 
153:14 Gällande rasklubbens hänvisningsregler förtydliganden, hänskjuts till 
 nästkommande möte.  
154:14 Leverantör gällande tryck av medlemstidningen, gås igenom under redaktionen 
155:14 Boxerklubben förslag rascert, gås igenom under tävling.  
156:14 Avel- och hälsa, skrivelse gällande information från konferenser, gås igenom 
 under organisation 
157:14 Mätresultat, gås igenom under utställning 
158:14 Medlem gällande uppstart av LO, gås igenom under LO 
159:14 Ansvarig PR-shopen, gås igenom under PR-shopen 
160:14 SBK utskottet för avel- och hälsa, gås igenom under kommittéer 
161:14 SKK via SBK supplement och ringsekreterarregler 2015, gås igenom under 
 utställning  
162:14 SBK prov och tävling, gås igenom under tävling.  
163:14 SKK information om utbildningsplaner Rally, gås igenom under tävling 
164:14 SBK extrainsatt MT-konferens, gås igenom under mental 
165:14 Kelpieklubben gällande apportvikter regelrevideringen, gås igenom under 
 tävlingskommittén 
166:14 Lägerkommittén, verksamhetsberättelse, gås igenom under läger.  
167:14 SBK utskottet för prov och tävling, kvartalsinformation gås igenom under tävling 
168:14 SKK rottweilers med rapporteringskod A, gås igenom under mental 
169:14 SBK funktionärsfil, gås igenom under mental 
170:14 Stockholms distrikt, kallelse årsmöte, gås igenom under LO 
171:14 SBK- info, gås igenom under övrigt 
172:14 SBK anteckningar från RAS-RUS, gås igenom under avel- och hälsa 
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