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Protokoll nr: 10  
Fört vid VU möte den 9 november 2016 per telefon. 
 
Närvarande: Yvonne Brink, Patrik Grönfeldt, Rebecca Cedervall och  
Malin Sten. 
§ 137 a) IPO-kommittén Närvarande Soffie Modin 
 
 
§ 132.  Mötets öppnande. 
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§ 133.  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 134.  Justerare. 
Patrik Grönfeldt valdes att jämte ordförande Yvonne Brink justera protokollet 
 
§ 135.  Inkommande skrivelser 
Bordlades till nästkommande möte 
 
§ 136. Avgående skrivelser 
Bordlades till nästa möte 
 
§ 136.  Ekonomi 

Kontoställningar  
Central -   8060-6,183 016 891-8 12.709,76 

Läger -    8060-6,183 109 603-5 212.767,47 

Mental -   8060-6,183 109 603-5 21.406,96 

PR -   8060-6,183 109 603-5 1.450,81 

SSU -   8060-6,183 109 606-8 8.971,28 

Utställning-   8060-6,183 109 602-7 28.112.23 

Tävling -   8060-6,183 109 600-1 7.105 

Placeringskonto -  8060-6,183 016 892-6 472,56 

Placeringskonto - 8060-6,183 065 570-8 60.156,14 
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Konstaterades att det är av största vikt för ekonomin att PR kommer igång ordentligt.  
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att kontakta kassören för PR för att få en djupare 
analys över ekonomin. 

 b) Diskuterades vilka som har tillgång till de olika kontona och i vilka funktioner. 
Uppdrogs till Rebecca Cedervall att göra en lista på vilka personer som har teckningsrätt och 
till vilka konton och plocka bort ev. gamla inaktuella teckningsrätter. 

§ 137. Kommittéer 
 
a) IPO kommittén 
Diskuterades det problem som uppstått då VM kvalet i Götene ställdes in på grund av 
snöoväder. Soffie Modin föreslog följande: 
 
Justering av VM kvalregler VM 2017, pga inställt Afr prov i Götene 6/11-2016(force 
majure) 
  
De ekipage som fick sin kvaltävling inställd i Götene får tillgodoräkna sig en valfri tävling 
under kvalperioden 1/1-31/12-2016 oavsett arrangör, domare, plats osv  som får samma 
poängberäkning och status som om det hade varit vårt egna Afr arrangemang (detta gäller då 
Mathias, Ossian, Anders, Jimmy) 
  
Kvalperioden är öppen för tävling för alla ekipage tom 31/12-2016, om laget inte är fyllt per 
den 31/12-2016 enligt reglerna inkl justeringen ovan så går platserna vidare enligt tillägget om 
wildcard enl ordinarie regler. 
 
Denna justering är pga force majure(omständigheter och kan frigöra avtal, regler mm, i detta 
fall pga snöoväder timmar innan samling) Regeländringen är ett undantagsfall och kommer 
inte upprepas, vi uppmanar alla tävlande att kommande år starta sina Afrprov för kval tidigare 
på året. Vi vill också uppmana att inte lägga tävlingar så sent på året pga av det svenska 
oberäkneliga vädret vi har här i norden. 
 
VU beslutade enligt förslaget och förklarade beslutet för omedelbart justerat. 
 
VU tackade Soffie Modin som lämnade mötet.  
 
b)Rottweilerns mentalitet och exteriör  
Rapporterade Patrik Grönfeldt att flera från mentalkommittén kommer deltaga i 
organisationsmötet.  
Status på arbetet med att lägga in exteriörprotokollen i Lathunden. IR 
Arbetet med databasen för BSE är klar och kan tas i bruk så fort verksamheten kommer igång. 
Planerade MH 2017 i central regi på Södertälje BK. 1 MH sker i SSU:s regi samt ett  
kommer att ske i centrala kommitténs regi på den fasta banan i Södertälje under juli i 
tre dagar.    
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Skrivelse 145:16 från Västra distriktet ang. att SKK sagt nej till SBK:s begäran om reviderat 
MT. Genomgicks och lades till handlingarna. 
 
c)Info / Pr 
Infokommittén föreslog ytterligare en medarbetare i kommitten, Marie Kerttu. 
VU beslutade tillsätta Marie Kerttu och hälsade henne välkommen. 
 
d)Uppfödarkommitten 
Genomförd uppfödarutbildning- 29-30/10 i Enköping, 5 deltagare och 5 godkända. Veronika 
Nilsson, Magnus Nilsson, Camilla Ryd, Marcus Widlund och Tomas Enberg. 
Samtliga har skrivit avtal med Svenska Rottweilerklubben att verka för att minst 80% av 
kullarna skall komma till röntgen och MH. Gärna även exteriörbeskrivning. 
Uppfödarna kommer att läggas på hemsidan under uppfödare som  De ska läggas upp på 
hemsidan över godkända uppfödare för AfR. 
 
§ 138. Organisationsmötet den 27-28 november 2016 
Representanter från de områden som skall ingå i Utskottet Avel och Hälsa har inbjudits. 
Arbetsbeskrivningar och diskussion kring organisationsförändringen kommer att ske. 
 
§ 139. Styrelsemötet den 9-10-11 december 2016. 
Innehåll – Kommer att bli ett omfattande möte med både inkomna ärenden,pågående ärenden 
samt mål/delmål inför 2017 och 2018 kommer att fastställas. Hur skall vi nå målen vad behöver 
göras och läggas ut på både kommittéer och lokalområden. Ekonomi i balans samt årsmötet 
m.m. kommer att finnas på dagordningen.  
Uppdrogs till sekreteraren att kolla med Patrik Olsson angående vandringspriser och om han 
meddelar tidningen. 
 
§ 140. Övriga frågor 
Sekreteraren Malin Sten infomerar om att AfR:s dator som sekreteraren tillhandahållit för 
styrelsens jobb är undermålig.  
Konstaterades att det behov finns för att inköpa en ny dator till sekreteraren snarast.  
 
§ 141. Nästa möte 
9-10-11/12 på Arlanda 
 
§ 142. Mötets avslutande. 
Ordförande Yvonne Brink tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade detsamma. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Malin Sten  Yvonne Brink  Patrik Grönfeldt. 
Sekreterare 
 


