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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 
2014-06-16 per telefon 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg 
sekreterare (§ 79-89), Anders Johansson, Veronica Nilsson ledamot, Helén Torstensson och 
Therese Ekman suppleanter  
 
Anmält förhinder: Patrik Ohlsson vice ordförande och Sara Awander ledamot.  
 
§ 79 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 80 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 81 Val av justeringsman 
Beslutades att välja Therese Ekman att utöver ordförande justera protokollet.  
 
§ 82 Val av sekreterare för mötet 
Beslutades att välja Helén Torstensson som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 
Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  
 
§ 83 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.  
 
§ 84 Inkommande skrivelser 
Hänskjutna skrivelser från föregående möte 42:14 – 51:14 samt 52:14 – 56:14 behandlas under 
separata paragrafer, se bilaga 1.  
 
§ 85 Avgående skrivelser 
Fanns inga avgående skrivelser. 
  
§ 86 Ekonomi  
Ekonomin redovisades vid föregående möte och en uppdatering sker på nästkommande 
ordinarie möte. 
 
§ 87 Uppdragslista 
Uppdragslistan hänskjuts fysiskt möte.  
 
§ 88 Lokalområden.  
Inget att rapportera. 
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§ 89 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 
 
Mentalkommittén  
Inkommande skrivelse 42:14, utifrån att styrelsen inte fått svar på de frågor som finns kring 
arrangemanget så kan styrelsen inte tillstyrka det i dagsläget. Uppdras till Helén Wallman och 
Helena Strömberg att föra ett resonemang med personen som skickat in förfrågan i samband 
med SSU.  
 
Inkommande skrivelse 45:14, Uppdras till Veronica Nilsson att skicka ut information om de 
ekonomiska reglerna till LO’na. Uppdras till Anders Johansson och Veronica Nilsson att 
skicka ut en fråga till LO’na. Vidare uppdras till Veronica Nilsson att kontakta SBK och 
tillfråga dem om hur de vill att arrangemangen ska hanteras samt stämma av med ansvarig för 
mentalkommittén att de nya redovisningsblanketterna är korrekta.  
 
Inkommande skrivelse 46:14, i dagsläget har föreningen ingen avsikt att skicka någon på 
utbildning. 
 
Inkommande skrivelse 50:14, konstateras att vissa korrigeringar behöver göras, utställning ska 
ändras från tisdag den 3 till söndag den 8 mars 2015. Vidare ska ansökan göras om att flytta 
utställningen till Stockholm söndagen 13/9-2015. Uppdras till Helena Strömberg att ansöka 
om ändringarna till SBK.  
 
Diskussion förs kring delade utställningar. Uppdras till Ann-Git Rammus att tillfråga SSU-
kommittén om de tänkt på de konsekvenser som uppstår när det är en två dagars utställning.  
 
Inkommande skrivelse 56:14 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommande skrivelse 43:14 Rekommenderat pris uppdras till Helena Strömberg att ta fram 
information gällande tidigare taget beslut till nästkommande möte. 
 
Lägerkommittén  
Diskussion fördes kring möjlighet att ha ett betalkort till lägerkommittén. Beslutas att ett 
förskott ska betalas ut till lägerkommittén.  
 
§ 90 FS-protokoll 
Alla uppdras att läsa förbundsstyrelsens protokoll på SBK’s hemsida.  
 
§ 91 Ersättningsregler 
Hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 92 Sponsoravtal  
Hänskjuts till nästkommande möte. 
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§ 93  Nästkommande möte 
Nästa styrelsemöte är den 12-13 juli i Växjö. Patrik Ohlsson bokar boende och lokal. 
 
§ 94 Mål för föreningen 
Måldiskussion hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 95 Övrigt 
 
§ 96 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helén Torstensson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman Therese Ekman 
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      Bilaga 1.  
 
Inkommande skrivelser,  
 
42:14  ZTP anordnad i Sverige 
43:14  Rekommenderat pris 
46:14 Utbildning - Mentalbeskrivare valp 
50:14 Till styrelsemötet (Yvonne Brink) 
52:14 Lotteri 
53:14 Uppfödarutbildning 
54:14 Läger kommittén      
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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