
Protokoll fört vid medlemsmöte i AfR på Kostalägret 20160719 

Ca 55 medlemmar deltog 

Mötets öppnande 

 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande Yvonne Brink öppnade mötet. 
 

2. Sekreterare 
 

Mötet valde Leif Stang att föra protokoll över mötet. 

3. Justerare 
 

Mötet valde Karin Morander och Peter Qvist att jämte 
ordförande justera  dagens protokollet 

4. Godkännande av 
dagordning 

 

Mötet fastställde föreslagen dagordning efter justering. 

5. Ekonomi 
 
 
 

Ordföranden rapporterade att det pågår en översyn av 
klubbens ekonomistyrning och att bland annat budgetering 
av vårt stora arrangemang kring SSU kommer att förändras. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

6. Tidningen Rottweilern Ordföranden rapporterade att tidningen har fått en ny i 
redaktionen som heter Sara Lindblom. 
Ordföranden uppmanar alla att bidra med innehåll till 
tidningen för att på så sätt göra en bra tidning ännu bättre. 
Några av deltagarna kommer att göra ett reportage från 
lägret. En medlem föreslog att klubben skulle verka för att 
få våra LOn att bli aktivare i tidningen. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

7. Tävlingskommittén Angelica Göbel rapporterade att tävlingskommittén hade 
ett avhopp två veckor före SSU men att arrangemanget 
ändå kunde genomföras på ett bra sätt.  
 
Kommitténs nya sammankallande Karin Morander 
presenterade sig på mötet. 
 
Kommittén jagar just nu klubbar för att arrangera 
rasmästerskapen för de kommande tre åren. Man vill också 
få in klubbar som vill arrangera spår/sök-tävling och 
eventuellt patrull-tävling. Kommittén påminner om att det 
är ekonomiskt fördelaktigt för klubbarna att arrangera 
dessa tävlingar eftersom AfR står för kostnadstäckning. 
 
Flera klubbar kan dela på ett SM arrangemang. 



 
Flera medlemmar påtalade att det bäst om kommittén 
kontaktar klubbarna per telefon. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

8. Mentalkommittén Ordföranden rapporterade att ett maraton MH kommer att 
gå av stapeln i Södertälje. Årets arrangemang är redan 
fulltecknat och det är många raser som är anmälda. 
Arrangemanget är en bra inkomstkälla för den lokala 
klubben. 
 
AfR har sagt nej till nya MT utan vill skjuta på införandet ett 
år. Det nya MT börjar gälla 1/1-17. 
 
Just nu pågår ett arbete med att utarbeta utbildning för de 
som ska genomföra det nya MH testet. 
 
En tanke som bara är i sin linda är att införa någon form av 
avelskorning med flera delmoment.  
 
Mötet godkände rapporten. 
 

9. SSU kommittén Ordföranden rapporterade att kommittén kommer att vara 
delaktig i genomgången av ekonomistyrningen som tidigare 
nämnts i en rapport. 
 
Under 2017 har SSU Scandinavian. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

10. Den nya 
organisationen 

Leif Stang rapporterade att arbetet med AfRs organisation 
fortskrider. Vi håller just nu på med arbetsbeskrivningar för 
den första fasen. När styrelsen har fastslagit förslaget 
kommer berörda i organisationen att kallas till konferens 
för att lämna sina synpunkter. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

11. PR/Infokommittén Ordföranden rapporterade att vi nu har en 
PR/Infokommitté vilket underlättar informationen och 
kommunikationen ut i organisationen.  Ett första steg är ett 
infoblad som kommer att börja skickas via mail (alt brev för 
de som inte har mail) med jämna mellanrum till 
medlemmarna. Mötet godkände rapporten  
 
 



12. Sponsorkommittén Ordföranden rapporterade att den nyinrättade 
sponsorkommittén kommer att medverka på styrelsens 
fysiska möte i augusti för att presentera sina idéer som till 
stora delar handlar om att på ett professionellt sätt knyta 
kontakter. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 

13. Lägerkommittén Lisa Bergman rapporterade att AfR är den enda civila 
organisation som i år fått hyra in sig på Kosta. Detta fick vi 
göra av två skäl: massor med tjat och det faktum att vi har 
många hundar i civilförsvaret.  
 
Allt talar för att detta är vårt sista Kostaläger och 
kommittén arbetar därför hårt med att hitta alternativ. Lisa 
räknade upp ett stort antal platser som kontaktats och 
lägerdeltagarna fyllde på med ytterligare några idéer. 
 
Gemensamt för samtliga alternativ är att det troligen blir 
dyrare än i Kosta. Mer information kommer så fort det 
börjar utkristallisera sig ett bra alternativ. Samtidigt 
fortsätter arbetet för att trots allt kunna vara kvar i Kosta. 
 
Lägerkommittén har jobbat fram ett miniläger på ett av 
alternativen, Fönebasen i Hälsingland. Det genomförs 25-28 
augusti.  
 
Lägerkommittén vill utöka lägerverksamheten genom att 
bilda en lägerkommitté till och varje år ha ett ”norrläger” 
och ett ”söderläger”. 
 
Alla som har tjänstehund, utbildar sig eller funderar på att 
göra det uppmanas att nämna detta i årets utvärdering. 
 
Flera inlägg från mötesdeltagarna vittnade om att höjda 
kostnader givetvis inte var vad man önskade men att inom 
rimliga ramar inte borde minska intresset för 
lägerverksamheten. 
 
Mötet godkände rapporten. 
 
 

14. Övriga frågor Ordföranden gick igenom protokollet från medlemsmötet 
2015. På mötet väckte frågan om nya hinderhöjder starka 
känslor. Det är desto roligare att kunna rapportera att vår 
klubb ihop med ytterligare klubbar lyckats ändra beslutet 
och att man nu fått höjder som är mer rättvisa och som till 



viss del tar hänsyn till individens storlek och inte bara 
rassnittet. 
 
Mötet noterade informationen. 
 
Klubbens Facebookansvarige har hoppat av och sidan sköts 
i avvaktan på att någon ny tillsätts av Marianne Rexlinger i 
styrelsen. Ordföranden uppmanade därför 
mötesdeltagarna att komma in med förslag till styrelsen på 
ny FB ansvarig. Det underströks att FB ansvarig enbart har 
till uppgift att föra in uppgifter från styrelse, kommittéer, 
LOn, etc och alltså inte ska skapa egna inlägg. 
 
Mötet noterade informationen. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

_____________________   _______________________ 

Leif Stang    Yvonne Brink ordf. 

 

Justeras    Justeras 

 

_____________________   _____________________ 

Karin Morander   Peter Qvist 


