Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr 13.
Protokoll fört vid styrelsemöte,
telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 12/2-2017
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Vice Ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall,
Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Ulrika Stenholm Suppleant Marianne
Rexlinger Suppleant Leif Stang

§ 184.

Mötets öppnande
Yvonne Brink välkomnar alla och förklarar mötet för öppnat

§ 185.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 186.

Val av justeringsman
Leif Stang valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 187.

Protokoll nr: 12 den
Protokoll nr 12 den 17/1 godkändes och lades till handlingarna.

§ 188.

Inkomna skrivelser 228-239:16/17

§ 189.

Avgående skrivelser

A15:16/17 Ansökan om hälsoprogram
A16:16/17 Skrivelse angående tandvisning

§ 190.

Ekonomi

a)Kontoställningar
AfR Centralt
AfR Läger
AfR Mental
AfR PR
AfR SSU

8060-6,183 016 891-8
8060-6,183 109 603-5
8060-6,183 109 601-9
8060-6,183 109 605-0
8060-6,183 109 606-8

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

34 444,45
162 767,47
12 585,46
2 272,81
9 471,28
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AfR Utställning
AfR Tävling

8060-6,183 109 602-7
8060-6,183 109 600-1

SEK
SEK

55 983,23
5002,50

Plac.kto Ftg/För
Plac.kto Ftg/För
Folksam

8060-6, 183 016 892-6
8060-6, 183 065 570-8

SEK
SEK
SEK

472:56
60.156:14
101 309,73

b) Ersättning Upplands LO Rasmästerskap 2016
Ersättning kommer att betala ut så fort vi får in korrekta uppgifter från LO:t
c) Äskande av medel till ett arrangemang i Upplands LO under Påsken 2017
Upplands LO äskar medel för ett större planerat arrangemang i påsk.
Äskandet som kom till AfR den 15 januari rör sig om någonstans mellan 30-35´ sek. Styrelsen
behandlade frågan på styrelsemöte den 17 januari och beslöt då att begära in ytterligare
information kring det tänkta arrangemanget.
Styrelsen beslöt att äskanden av bidrag för lokal verksamhet måste ske i så god tid att det går
att få med i nästkommande års budget. Äskanden under innevarande år kan enbart gälla akuta
behov. Av detta skäl avslås äskandet.
Styrelsen beslöt att ett sistadatum för äskanden av bidrag ska tydliggöras i det planerade
årshjulet och göras tydligt för utskott och LOn.
d) Resultat och balansräkning för 2016
Kassören rapporterade att det kommer att vara klart tills det skall ut på hemsidan tillsammans
med övriga årsmöteshandlingar.
e) Revision
Revisorerna har erhållit handlingarna och revisionen pågår.
f) Avtal med 2017 års arrangör av rasmästerskapet i IPO och Rasmästerskapet i Lydnad.
Avtalet avseende rasmästerskapet i IPO är skickat till Västra Lokalområdet som är arrangör
2017.
Avtalet avseende rasmästerskapet i Lydnad 2017 skickas inom kort till SSU-kommittén där
rasmästerskapet ingår.
g) Avtal avseende rasmästerskapet i bruks, spår och sök, som arrangeras av Härnösands
Brukshundklubb 2017 är klart.
h) Tävlingskommittén vill ha ett exemplar av samtliga avtal.
Uppdrogs till kassören att översända avtalen.
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§ 191.

Årsmötet
a) Motioner
Motion nr1:
Bilaga 1.
Marianne Rexlinger reserverar sig mot beslutet.
Motion nr 2:
Bilaga 2.
Motion nr 3
Bilaga 3.
b) Övriga handlingar till årsmötet.
Verksamhetsberättelsen, Mål, Verksamhetsplan, Valberedningens förslag,
Ekonomi och Budget är klart.
Senast tisdag den 12 februari måste allt som saknas inkomma till styrelsen.
c) Inbjudan av hedersmedlemmar
Ordförande Yvonne Brink har skickat inbjudan brevledes till Gun Bergqvist,
Berit Karlsson och Ulla Tjus. Bo Wiberg och Mats Hedberg har fått inbjudan via
mail.
d) Övrigt
Marianne Rexlinger och Patrik Grönfeldt sköter medlemsavprickningen på
årsmötet. Rebecca Cedervall ser till att det finns en ny medlemslista på plats.
Lista på vandringspriser och vem som erhållit de olika priserna har ej inkommit.
Listan kommer att saknas i årsmöteshandlingarna.
Uppdrogs till Patrik Grönfeldt att ta kontakt med Patrik Olsson angående
vandringspriserna.
Uppdrogs till Yvonne Brink och Marianne Rexlinger att se till att ordna med tack
till personer som avgår från styrelsen.

§ 192.

Utskottet Avel och Hälsa
Skrivelse 239:16/17 Forskningsnyheter
Skrivelse 231:16/17 Ang. MT
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Skrivelse 232:16/17 Ang. MH
Skrivelse 235:16/17 Ang. Korsband och sesamoidben
Uppdrogs till ordförande i utskottet Ulrika Stenholm att svara på denna skrivelse
nr 235:16/17 samt vidarebefordra densamma till UG Hälsa och Friskvård.
a) Tillsättande av ledamöter i UG Exteriör
Föreslogs att tillsätta Camilla Ryd och Patrik Grönfeldt.
Styrelsen beslutade enligt förslaget med Camilla Ryd som sammankallande och
Patrik Grönfeldt som ansvarig för den svenska databasen för BSE.
b) UG Hälsa och Friskvård
Ytterligare personer är tillfrågade och svar väntas
c) UG Avelssamordning/HAR
Lena Berglund, Gun Bergqvist, Sara Awander, Susanne Thoren, Chatrine
Hellberg och Johanna Haglund och Yvonne Brink som ansvarig för
uppfödarutbildnignen
d) Övrigt
Skrivelse 228:16/17 Hund som sålts vidare.
Beslutades att sekreteraren skickar ärendet vidare till SKK:s juridiska för åtgärd
samt informerar skriftställaren.
Swabproverna avseende JLPP vid Upplands Lo:s arrangemang i Påsk.
Styrelsen diskuterade Svenska Kennelklubbens (SKK) bestämmelser gällande
DNA-prov.
För att kunna efterregistrera DNA-prov avseende JLPP hos SKK måste SKK:s
DNA blankett som finns på hemsidan också fyllas i. Den säkerställer att det är rätt
hund som blodprovas alternativt swabprovas.
Svenska Kennelklubben godtar endast att proven tas av veterinär
Uppdrogs till ordförande i Utskottet Avel och Hälsa Ulrika Stenholm att
tillskriva Upplands LO inför deras event i Påsk. Lokalområdet måste ha en tydlig
information till rottweilerägarna att proven inte går att efterregistrera hos SKK
om inte proven tas av veterinär.
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§ 193.

Kommittéer
a) Läger
Styrelsen tackar för ett bra arbete med att lyckas få vara på Kosta igen och
önskar lägerkommittén lycka till.
b) 2017 års Rottweilerevent SSU
Arbetet fortskrider inför årets event. Nytt möte i kommittén är planerat inom
kort.
c) Tävling
Informerades om att lydnadstävlingen alla klasser i samband med SSU, som
också är rasmästerskap, är inlagd på SBK-tävling.
Yvonne Brink har åtagit sig att få fram funktionärer till rasmästerskapet,
domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Styrelsen tackade för informationen
d) Hemsidan
Yvonne Brink informerade om att ett telefonmöte med delar av i infokommitten
och ansvarig för hemsidan har genomförts för att diskutera om att revidera
hemsidan.
Styrelsen beslutade enligt förslag att tillsätta en projektgrupp som får i uppdrag
att arbeta fram en ny hemsida. Gruppen som består av Mats Edström, Therese
Hedberg, Lena Jonsson och Yvonne Brink som adjungerad. Lena Jonsson kallar
till uppföljningsmöten i gruppen.
Beslutades att styrelsen är referensgrupp.
Påtalades att det är dålig information på hemsidan angående vårt årsmöte.
Uppdrogs till kontaktpersonen att se till att samma information kommer ut på
hemsidan som finns i tidningen.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att lägga ut information på Facebook.
e) Register
Diskuterades registerkommitténs arbete och uppdrogs till Leif Stang att kontakta
Therese Hartvig och efterhöra hur mycket arbete hon har möjlighet att lägga ner
på statistik m.m.
f) Lokalområden
230:16/17 Information från Uppland att man vidarebefordrat en fråga till SBK
En fråga från styrelsen om varför lämnar Upplands Lo ifrån sig Västmanland.
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Kontaktpersonen informerade om att tanken var från början att LO:t bara skulle
vara med under en period, därefter släpper Uppland Västmanland.
Informerades om att det förekommer mindre trevliga konversationer mellan våra
medlemmar på Facebook. Styrelsen beklagar att så sker och påminner alla om att
som förtroendevald skall man inte inlåta sig i sådana diskussioner.
233:16/17 Årsmöteshandlingar Värmland Dals distrikt
234:16/17 Årsmöteshandlingar Halland
236:16/17 Årsmöteshandlingar Sörmland
236:16/17 Tillägg Sörmland
236:16/17 Årsmöteshandlinga Sörmland
238:16/17 Valberedningens förslag Sörmlandsdistriktets styrelse
g) PR-shopen
PR har tagit fram nya handdukar i flera färger.
PR skall ha ett möte med leverantör i samband med årsmötet och diskutera att få
fram bl.a. T-shirts med klubbens logga.
Uppdrogs till Yvonne Brink att efterhöra med PR-ansvarige om det finns
önskemål om att utöka kommittén för att det skall finnas någon mer att t.ex. bolla
idéer med.
h) Sponsor
Mail kontakt sker mellan Leif Stang och ansvarig i sponsorkommittén Sören
Moberg.
Rexlinger paparazzi önskar sponsra med pris till årets event SSU.
Styrelsen tackade och uppdrog till Marianne Rexlinger att kontakt tas med
sammankallande Helene Wallman i SSU-komitten.
i) Info
Skrivelse 229:16/17 Svenska Mässan Göteborg
Nyhetsbrev har skickats till 152 uppfödare, 88 av dessa har öppnat sina mail och
nåtts av informationen. Konstaterades att många har fel adresser och har inte gjort
adressändringar. Styrelsen beslutade att lägga ut dessa uppgifter på Facebook
och hemsidan för att uppmana våra uppfödare att uppdatera sina uppgifter på
SKK.
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j) Tidningen
- BSE – felformulering i sista tidningen
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att rätta felformuleringen i nästa nummer.
k) Facebook
Marianne Rexlinger informerade om att vi har en levande interaktiv Facebook
sida. Går bra nu!
Styrelsen gladdes åt och tackade för informationen.
I) Organisation
Disktuterades hur ofta vi förväntas att kontrollera våra mail, FB etc.
Finns beslut sedan tidigare att styrelsen skall kontrollera minst var 3:e dag och
ingen ansåg att det fanns någon orsak att ändra tidigare beslut.

§ 194.

Lokalområdesordförandekonferens
Föreslås att den senareläggs en vecka till 8-9 april 2017.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 195.

Övriga frågor
Skrivelse 237:16/17 Kongressen 2017 / Bordläggs och förs över till nya styrelsen
Åtgärdslistan.
Leif Stang påminner om att vi tittar över åtgärdslistan och ser till att alla
åtaganden i möjligaste mån blir klara innan årsmötet.
Jubileums kommittén
Helena Strömberg har inför kommande verksamhetsår avsagt sig uppdraget i
jubileumskommittén.

§ 196.

Nästa möte
Fredagen den 3 Mars kl. 18.30 Scandic Upplands Väsby.

§ 197.

Ordförande Yvonne Brink tackar för gott arbete och bra diskussioner och
förklarar mötet för avslutat.

Malin Sten

Yvonne Brink

Leif Stang

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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