
1 
 

Svenska Rottweilerklubben/AfR 
SBK’s Avelsavdelning  
för Rottweiler              
 

Nr 1. 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Rottweilerklubbens Utskott Avel 
& Hälsa Onsdagen den 13 september 2017. 19.00 – 21.00 
Närvarande: Yvonne Brink HS, Inga-Lill Larsson, utskottsgruppen mental, Sara Awander, 
utskottsgruppen avelssamordning och Camilla Ryd, utskottsgruppen exteriör. 

 

 

1. Mötets öppnande 
yvonne Brink hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Justerare 
Inga-Lill Larsson valdes att jämte Yvonne Brink justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

4. Mötessekreterare 
Yvonne Brink åtog sig att vara mötessekreterare. 
 

5. Arbetsordningar för utskottsgrupperna. 
Samtliga arbetsordningar genomgicks och utskottsgruppen mental önskade att punkten ang. 
hur uppfödar MH skall arrangeras ändras. Idag står det att UGM skall vara uppfödarna 
behjälpliga men man önskar ändra till att uppfödarna får själva boka funktionärer. 
Beslutades föreslå styrelsen att en ändring görs så att texten så att den får innebörden: 
Nya uppfödare behöver stöttas så dessa inte lämnas åt sitt öde gamla vana uppfödare kan 
själva ordna med plats och anskaffning av funktionärer. 
Föreslås att den nya arbetsbeskrivningen skall börja gälla fr.o.m. 2018-01-01 
 

6. Valphänvisning 
Diskuterades nuvarande valphänvisning. Grupperna hade inte riktigt förstått i vilken 
omfattning man skulle föreslå ändring/tillägg etc.  
Beslutades att samtliga kallar sin utskottsgrupp till ett möte med valphänvisningen som punkt 
och inkommer med förslag på tillägg, borttagande etc. snarast.  
  

7. Utskottsgruppen mental / Inga-Lill Larsson 
a) Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna genomgicks. Gruppen arbetar med inventering av funktionärer 
inom våra lokalområden.  
Svarat har: Värmland/Dal har inga funktionärer, Uppland har funktionärer, Banan i västra 
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har funktionärer till sin bana.  
Följande lokalområden har inte återkopplat: Gävleborg, Västernorrland, Skåne/Blekinge, 
Gotland, Östra. 
Konstaterades att det är av största vikt att en återkoppling sker av alla när en fråga, eller 
ett uppdrag skickas ut. 
 

b) Planerad verksamhet 2018 - utbildningar. 
En utbildning har genomförts i Upplands LO. En testledarutbildning planeras. 
Sörmlandsdistriktet planerar en testledarutbildning genom genom Åsa Lind, ordf. i 
distriktet. 
Samarbete behövs mellan rasklubben, rasklubbens LO och lokalklubbar och mellan våra 
lokalklubbar. 
Beslutades att samtliga utbildningar som genomförs i UGM skall annonseras i tidningen 
Rottweilern och meddelas ut på Facebook och hemsidan.  
Kan också marknadsföras via vårt nyhetsbrev. 
UGM har också arbetat med hundar som fått anmärkning på mentaliteten på utställning.  
Det är viktigt att dessa får hjälp. UGM har sökt funktionärer som kan hjälpa till och hitills 
är det Cathrine Hoff och Krister Wall som arbetar tillsammans med UGM med detta 
område. 
Rapporterade Inga-Lill Larsson vidare att t.o.m. 22/8-17  har 75 hundar gjort MH och 17 
hundar gjort MT i rasklubbens regi. 
 
Det är svårigheter att anmäla sig till MH på SBK-tävling. Ägarna blir skickade fram och 
tillbaka samt blir bortkopplade.  
Inga-Lill Larsson har påtalat problemet för SBK och fått information om att det arbetas på 
problemet och att det förhoppningsvis snart skall vara löst.  
Risken är om inte problemen blir lösta att folk struntar i att anmäla. 
Uppfödar MH – Här har Patrik Grönfeldt hjälpt till att lägga in resultaten på Hunddata. 
 
Inga-Lill Larsson rapporterat att UGM skall göra en lathund för som hjälp till uppfödare 
som skall arrangera MH/MT. 
 

c) MH Revideringen 
Inga-Lill Larsson var med på SBK:s telefonmöte. Det enda SBK önskade få information 
om vid detta tillfälle vara hur det fungerar idag.  
Minnesanteckningar om allas synpunkter skulle sammanställas och skickas ut till 
rasklubbarna.  
Inga-Lill Larsson påtalade att hon har anteckningarna kvar från tidigare påbörjade 
revidering gällande MH. Där var även Per-Erik Sundgren involverad. Hans syn var att det 
var protokollet som behöver revideras då det finns flera parametrar i samma ruta. 
Per-Erik Sundgren hade också framfört önskemål om en MH film där alla beskrivare 
skulle få var sitt ex. för att säkerställa en likriktning av var man satte kryssen. 
Inga-Lill Larsson ansåg att det bör göras en skrivning till SBK ang. revideringen. 
Uppdrogs till Inga-Lill Larsson att inkomma till styrelsen med ett förslag på skrivning 
som sedan skall skickas från sekreteraren och få ett avgående diarienummer.  
Förslaget skickas till Yvonne Brink. 
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d) Planerade MH & MT 2018 
Ännu inte klart 
 

e) Budget 
Uppdrogs till Inga-Lill Larsson att sammankalla UGM och göra en budget. Denna skall 
vara hos Yvonne Brink senast 25 september. 
 

f) Övrigt 
Påtalades att mentaldelen vid korning läggs fort på hunddata men inte exteriördelen.  
Informerade Yvonne Brink om att exteriördelen skickas separat till SKK och läggs in 
manuellt därav en fördröjning.  
 

8. Utskottsgruppen Hälsa & Friskvård  
a) Minnesanteckningar – Finns inga då inget möte hållits 
b) Planerad verksamhet 2018 – Inget klart 
c) Budget   

Budgeten görs när verksamheten är planerad och klar. 
d) Övrigt 

Rapporterade Yvonne Brink att Anna Lindgren avgått vilket Yvonne beklagade då Anna 
har mycket kunskap som är bra för UGHF.  
Yvonne har varit i kontakt med Cecilia Larsdotter Oden och hon skall återkomma när hon 
kommer hem från semestern.  
 

9. Utskottsgruppen Exteriör / Camilla Ryd 
a) Minnesanteckningar 

Samtliga har fått minnesanteckningarna från UGE och ingen har några frågor kring dessa. 
 

b) Planerad verksamhet 2018 inkl. utställningar 
Utställningar 2018 är årsmötesutställningen, Kosta Utställningen och Högbo 
samarrangemang med SKK. Domare 2018 är Bo Wiberg , Yvonne Brink, Siegmund 
Trebschuh och Kristiina Niemelä. 
 

c) Budget  
Uppdrogs till Camilla Ryd att sammankalla UGE och göra en budget. Denna skall vara 
hos Yvonne Brink senast 25 september. 
 

d) Övrigt 
Då ansvaret för exteriörbeskrivningarna ligger hos UGE så skall vi be Jane Fyhr att 
vidarebefordra ev. önskemål som kommer till henne om beskrivning till Johanna Haglund.  
 

10.       Utskottsgruppen Avelssamordning / Sara Awander 
 
a) Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar finns från två möten, det första är från 28/3 och har skickats ut men 
det sista från 11/9 har ännu inte skickats ut till utskottet. 
Uppdrogs till Sara Awander att skicka ut de sista minnesanteckningarna till utskottet. 
Vid sista mötet har det diskuterats om att det är svårt att hitta de hanhundar som gjort 
JLPP test och är fria. Dessa finns ej på SKK. 



4 
 

Beslutades att skicka följande frågeställning till styrelsen: 
Skall rasklubben registrera JLPP eller räcker det med att SKK registrerar resultaten? 
Det finns också ett behov av ett förtydligande hur processen går till. 
 

b) Planerad verksamhet 2018  
Diskuterades en uppfödarkonferens. Uppdrogs till utskottsgruppen att planera en 
konferens och vara ansvarig men samarbeta med de andra utskottsgrupperna för att få ett 
bra program. Förslag på föreläsare:  Bodo Bäckmo kontaktas och har en statistisk 
föredragning om hur Rottweilern ser ut inom testverksamheten.  
Datum för en konferens behöver inkomma före utskottets sista möte för året den 8/11. 
 

c) Budget 
Uppdrogs till Sara Awander att sammankalla Utskottsgruppen och göra en budget. Denna 
skall vara hos Yvonne Brink senast 25 september 
 

d) Övrigt 
Sara Awander rapporterade att Helena Nylander numera ingår i utskottsgruppen 
avelssamordning. 

e) Samtliga har erhållit de motioner som SSRK och SBK har skickat till Kennelfullmäktige 
samt statistik. 
 
 

11. SBK:s Avelskonferens 14/10 och AfR:s konferens 15/10 2017. 
SBK har en avelskonferens den 14/10 och meningen var att rasklubben skulle ha konferens 
den 15/10. Då SBK:s konferens har mycket bra föreläsare och det inte har inkommit några 
förslag mer än det som är bokat vilket är föreläsning om Index så föreslogs att vi ställer in vår 
del den 15/10 och ber Katja Nielsen att komma till årsmötet istället och ha en föredragning 
alternativt att hon bokas till vår helgkonferens 2018.. Det har skickats ut en PP som Bodo Bäckmo 
gjort till mental och utskott men inte fått återkoppling.  
 

12. Antal möten i utskottet per år. 
Föreslog deltagarna att det skall vara 4 möten per år, ca varje kvartal 
 

13. Nästa möte 
Den 8 november 2017 kl. 19.00 
 

14. Mötets avslutande 
Yvonne Brink tackade de närvarande för ett mycket givande möte och förklarade detsamma 
för avslutat. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Yvonne Brink   Inga-Lill Larsson 

 


