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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-05-26 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Helena Strömberg sekreterare, Veronica Nilsson ledamot, Helén Torstensson och 
Therese Ekman suppleanter  
 
Anmält förhinder: Sara Awander och Anders Johansson 
 
§ 61 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 62 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 63  Val av justeringsman 
Beslutades att välja Patrik Ohlsson att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 64 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.  
 
§ 65 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2014-05-12 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 
webbmastern och informera facebooksidan.  
 
§ 66 Inkommande skrivelser 
Hänskjutna skrivelser från föregående möte 42:14 – 51:14 samt 52:14 – 56:14 behandlas under 
separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 67 Avgående skrivelser 
Fanns inga avgående skrivelser. 
  
§ 68  Ekonomi  
Ekonomin redovisades vid föregående möte och en uppdatering sker på nästkommande 
ordinarie möte. 
 
§ 69 Uppdragslista 
Uppdragslistan hänskjuts till 16 juni.  
 
§ 70 Lokalområden.  
Inget att rapportera. 
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§ 71 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Webbsidan 
Diskussion fördes kring redovisning av hanhundsanvändning. Beslutades att uppdra till 
Helena Strömberg och Therese Ekman att se över olika förslag på redovisning av 
hanhundsanvändning till nästkommande fysiska möte.  
 
Internationell & Nordisk kontaktperson  
Inkommande skrivelse 50:14 till styrelsemötet. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att 
ta en kontakt med Yvonne Brink för mer information. 
 
Tävlingskommittén 
Inkommande skrivelse 47:14 hjälpa till, styrelsen ser positivt på att Annelie Paldin önskar bidra 
till föreningens arbete. Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att ta en kontakt med 
Annelie Paldin och informerar henne om att hon är välkommen att hjälpa till i 
tävlingskommittén.  
 
Inkommande skrivelse 49:14 UHP är vidarebefordrad till tävlingskommittén, skrivelsen 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Utställningskommittén 
Inkommande skrivelse 50:14 gällande mätning av rottweiler. Konstateras att styrelsen ställer 
sig positiv till att genomföra mätning i samband med utställningarna i Södertälje. Styrelsen 
önskar däremot inte ställa krav på andra arrangörer inom eller utanför organisationen i 
dagsläget. Om de som föreslår insatsen har möjlighet att arrangera detta även vid andra 
utställningar ställer sig styrelsen positivt till detta.  
 
Mentalkommittén 
Inkommande skrivelser 42:14, 45:14, 46:14, 50:14, 56:14 hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Medlemshanteringen 
Diskussion fördes kring uppföljning av dem som inte förnyar sitt medlemskap. Beslutades att 
tillfråga Anette Gustafsson om hon har möjlighet att vara föreningen behjälplig att utvärdera 
varför personer väljer att inte förnya sitt medlemskap. Uppdrogs åt Helén Wallman att 
kontaktar Anette Gustafsson och tillfråga henne.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande skrivelse 43:14 Rekommenderat pris hänskjuts till nästkommande möte.  
 
Lägerkommittén  
Inkommande skrivelse 48:14 48:14 Tips inför kommande läger är vidarebefordrad till 
kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Hänvisning 
Lyftes fråga från ansvarig för valphänvisningen när det gäller förmedling av information till 
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annan valphänvisare. Konstaterades att det är viktigt att den som önskar information hör av sig 
till hänvisare med tillgång till internet. Uppdrogs till Helena Strömberg att återkoppla till 
hänvisaren.  
 
§ 72 FS-protokoll 
Inget nytt protokoll har publicerats.  
 
§ 73 Ersättningsregler 
Hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 74 Sponsoravtal  
Hänskjuts till nästkommande möte, utskick ska göras med information till lokalområden. 
 
§ 75  Nästkommande möte 
Telefonmöte är bokat den 16 juni klockan 19.00 – 21.00.  Uppdrar åt Helen Wallman att boka.  
Styrelsemöte fysiskt 12-13 juli Kosta. Patrik Ohlsson bokar boende och lokal. 
 
§ 76 Mål för föreningen 
Måldiskussion hänskjuts till nästkommande fysiska möte.  
 
§ 77 Övrigt 
Inkommande skrivelse 55:14 uppfödare gällande av styrelsen tillsatt persons inlägg sociala 
medier, styrelsen för en diskussion i frågan. Konstateras att styrelsen behöver säkerställa att 
ansvarig person fått information om vad som gäller kring uttalanden på sociala medier för 
förtroendevalda i föreningen innan annan åtgärd är aktuell. Beslutades att uppdra till Helén 
Wallman att informera vederbörande om vilka riktlinjer som är aktuella för rasklubben samt 
även kontakta uppfödaren och informera om styrelsens ställningstagande i ärendet.  
 
§ 78 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Strömberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman Patrik Ohlsson 
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      Bilaga 1.  
 
Inkommande skrivelser,  
 
42:14  ZTP anordnad i Sverige 
43:14  Rekommenderat pris 
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) 
52:14 Lotteri 
53:14 Uppfödarutbildning 
54:14 Läger kommittén  
55:14 Uppfödare gällande av styrelsen tillsatt persons inlägg sociala medier      
56:14 Förtydligande angående mental       
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  Bilaga 2 
 
Avgående skrivelser 
Ingen aktuell skrivelse 
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Bevakningsärenden 
Västra LObana 
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