
   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 
 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-05-12 per telefon 1 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-05-12 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Sara Awander, Veronica Nilsson, Anders Johansson 
ledamöter, Helén Torstensson och Therese Ekman suppleanter  
 
§ 43 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
§ 44 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 45  Val av justeringsman 
Beslutades att välja Helén Torstensson att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 46  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.  
 
§ 47 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-04-19 – 2014-04-20 genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna. Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till 
revisorerna, webbmastern och facebooksidan.  
 
§ 48  Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 42:14 – 51:14 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 49  Avgående skrivelser 
Avgående skrivelser 04:14, genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.  
  
§ 50  Ekonomi  
Kassör Ann-Git Rammus redovisar en uppdatering av ekonomin. Ann-Git Rammus uppdras 
att se över möjligheten att koppla betalkort till lägerkommittén då privatperson tidigare legat 
ute med stora summor pengar från egna konton. 
 
§ 51  Uppdragslista 
Veronica Nilsson har skickat ut uppdragslistan som genomgicks, särskilda uppdrag hanteras 
under separata punkter, bilaga 3. 
 
§ 52  Lokalområden  
Det måste säkras att de nya stadgarna för lokalområden gått ut inför kommande år. Uppdrar åt 
Anders Johansson att ta fram en tydlig information.   
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§ 53 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Avel/Hälsa 
Diskussion fördes kring Ep-projektet. 
 
Infokommittén/Monterpersonal 
Diskussion har förts kring vilken information som går ut från rasmontrar. Uppdrar åt Therese 
Ekman att informera om vilka diskussioner som förts och uppdrar åt infokommitten att de tar 
fram en tydlig information. 
 
Pr 
Uppdrar till Anna Rexlinger att tillsammans med Malin Åsander bygga en webshop. Malin 
Åsander är informerad och positiv till webshop som komplement. 
 
Webbsidan 
Redovisning av hanhundsanvändning, frågan hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Internationell & Nordisk kontaktperson  
Inkommande skrivelse 50:14 Till styrelsemötet, hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Tävlingskommittén 
Inkommande skrivelse 47:14 SV: Hjälpa till samt skrivelse 50:14 Till styrelsemötet, hänskjuts 
till nästkommande möte.  
 
Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 50:14 Till styrelsemötet, hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Mentalkommittén 
Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att ta en kontakt med mentalkommittén och 
säkerställa att inrapportering av MH:n hanteras på ett korrekt sätt.  
 
Inkommande skrivelser 42:14 ZTP anordnad i Sverige, 45:14 till vårt telefonmöte, 46:14 
Utbildning - Mentalbeskrivare valp samt 49:14 UHP - Ett arrangemang som ligger varmt om 
hjärtat, hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande skrivelse 43:14 rekommenderat pris, hänskjuts till nästkommande möte. 
  
Lägerkommittén  
Kommittén informerar om att de kommer att försöka skicka över protokollen från deras möte 
så snart som möjligt.  
 
Inkommande skrivelse 48:14 tips inför kommande läger, hänskjuts till nästkommande möte.  
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§ 54 FS-protokoll 
Inget att notera.  
 
§ 55 Ersättningsregler 
Hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 56 Sponsoravtal  
Utskick information till lokalområden, hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 57  Nästkommande möte 
Telefonmöte är bokat den 16 juni klockan 19.00 – 21.00.  Nästa telefonmöte 2014-05-26 
klockan 19.00 – 20.30 Uppdrar åt Helen Wallman att boka. Styrelsemöte fysiskt 12-13 juli 
Kosta. Patrik Ohlsson bokar boende och lokal. 
 
§ 58 Mål för föreningen 
Genomgång av fortsatt uppdrag utifrån föregående mötesdiskussion hänskjuts till 
nästkommande möte.   
 
§ 59 Övrigt 
Inget övrigt ärende lyftes.  
 
§ 60 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Strömberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
Helén Wallman Helén Torstensson  
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      Bilaga 1.  
 
Inkommande skrivelser,  
 
42:14  ZTP anordnad i Sverige 
43:14  Rekommenderat pris 
44:14  Webshop 
45:14 Till vårt telefonmöte 
46:14 Utbildning - Mentalbeskrivare valp 
47:14 SV: Hjälpa till 
48:14 Tips inför kommande läger 
49:14 UHP - Ett arrangemang som ligger varmt om hjärtat 
50:14 Till styrelsemötet(Yvonne Brink) 
51:14 Pr shopen(Mats Hedberg)          Bilaga 2 
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Avgående skrivelser 
04.14 skrivelse till Tyska domare 
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