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Protokoll nr 14.  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 3/3 2017, Upplands Väsby  
 
Närvarande:  
Ordförande Yvonne Brink, Vice Ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall, 
Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Ulrika Stenholm, Suppleant 
Marianne Rexlinger och Suppleant Leif Stang 
 
§ 198.  Mötets öppnande 
Yvonne Brink välkomnar alla och förklarar mötet för öppnat  
  
§ 199.  Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 200.  Val av justeringsman  
 Lena Jonsson valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet. 
 
§ 201.  Protokoll nr: 13    
Protokoll nr 13 den 12/2 2017 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 202.  Inkomna skrivelser  240:16/17 – 246:16/17  
 
§ 203. Avgående skrivelser   A 17 – 18:16/17 

 

§ 204.  Ekonomi 

a)Kontoställningar 
AfR Centralt  8060-6,183 016 891-8  SEK 3 706,50 
AfR Läger  8060-6,183 109 603-5  SEK 162 767,47 
AfR Mental  8060-6,183 109 601-9  SEK 11 949,96 
AfR PR  8060-6,183 109 605-0  SEK 2 512,81 
AfR SSU   8060-6,183 109 606-8  SEK 9 471,28 
AfR Utställning 8060-6,183 109 602-7  SEK 56 223,23 
Föreningskonto 8060-6,183 109 600-1  SEK 5 092,50 
Plac.kto Ftg/För 8060-6,183 016 892-6  SEK 472,56 
Plac.kto Ftg/För 8060-6,183 065 570-8  SEK  60 156,14  

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Centralt&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6retagskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Centralt&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=80606&kontonr=1830168918&valtKonto=8060-6%2C183+016+891-8&valtKoncernkontoKontonr=1830168918
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+L%E4ger&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+L%E4ger&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096035&valtKonto=8060-6%2C183+109+603-5&valtKoncernkontoKontonr=1831096035
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Mental&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Mental&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096019&valtKonto=8060-6%2C183+109+601-9&valtKoncernkontoKontonr=1831096019
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+PR&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+PR&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096050&valtKonto=8060-6%2C183+109+605-0&valtKoncernkontoKontonr=1831096050
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+SSU&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+SSU&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096068&valtKonto=8060-6%2C183+109+606-8&valtKoncernkontoKontonr=1831096068
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Utst%E4llning&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Utst%E4llning&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096027&valtKonto=8060-6%2C183+109+602-7&valtKoncernkontoKontonr=1831096027
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=F%F6reningskonto&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=F%F6reningskonto&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1488562363112950746&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096001&valtKonto=8060-6%2C183+109+600-1&valtKoncernkontoKontonr=1831096001
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1488562363112950746&valtKonto=8060-6%2C183+016+892-6
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1488562363112950746&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8
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b) Ersättning Upplands LO Rasmästerskap 2016 
Kassören rapporterade att ersättning är utbetald med en summa av 6758 kronor. 
Styrelsen tackade för rapporten. 
 
c) Telefonmöte med revisor/kassör och Upplands LO 

Kassören rapporterade att Upplands LO ställde in ett inplanerat telefonmöte mellan revisor, 
kassör och lokalområde kort före mötet. Här skulle lokalområdet fått svar på frågeställningar 
kring ekonomin.   

d) Revision 
Kassören rapporterade att revisonen är genomförd. Resultatet för året är positivit.  
 

e) Avtal med 2017 års arrangör av rasmästerskapet i Lydnad 

Avtalet är skickat till SSU kommittén. Kassören väntar på bekräftelse. 

Styrelsen uppdrog till Rebecca Cedervall att undersöka om kontraktet kommit fram. 

 

§ 205. Årsmötet 

a)Avtackning/utmärkelser/vandringspriser 

Föreslog Yvonne Brink att Rottweilerklubbens 5-års nål tilldelas Soffie Modin för sitt arbete i 
klubben och för att under många år arbetat med tidningen och utvecklat den på ett mycket 
positivt sätt. Soffie Modin avgår i samband med årsmötet som redaktör för tidningen 
Rottweilern. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 b) Vandringspriser 

Gyllene Rottweilern vanns för gott 2016 av Türingens Kennel, Anita och Anna Thelin. 
Yvonne Brink informerade om att Stig Brink hade gjort iordning en ny för att skänkas när den 
gamla hade vunnits för gott.  
Den nya GYLLNE ROTTWEILERN Yvonne och Stig Brinks VP delas ut för första gången 
på årsmötet 2017. Vinnare Türingens Kennel, Anita och Anna Thelin. 

Många vandringspriser och plaketter kommer att delas ut inledningsvis på årsmötet. 
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c) Handlingar 
Årsmöteshandlingarna är kopierade och kommer att finnas till deltagarnas förfogande på mötet.  

d) Information på årsmötet. 
UG-Mental – Inga-Lill Larsson kommer att presentera sig och gruppen vid årsmötet.  

UG-Hälsa/Friskvård – Anna Lindgren kommer att informera om JLPP.  

UG-Hälsa/Friskvård – Ulrika Stenholm kommer att visa en PP presentation som klubben 
erhållit från SBK innevarande vecka. Presentationen innehåller statistik på MH, MT, röntgen 
m.m. 

Infokommitten – Lena Jonsson informerar kort om infokommitténs arbete 

e) Årsmötesordförande 
Rapporterade Yvonne Brink att  valberednings förslag på årsmötesordförande Sven-Erik 
Svensson har fått alla handlingar. 

f) Övrigt 
Styrelsen känner en viss oro för att lokalen är för liten för vårt årsmöte och att vi behöver ställa 
frågan till hotellet om hur många personer som får vistas i denna lokal.  

§ 206. Utskottet Avel och Hälsa 

a)UG Hälsa och Friskvård - Anna Lindgren kommer och informerar om JLPP på årsmötet. 

Ulrika Stenholm informerade om arbetet med att få en ”egen” blankett på Laboklin när det 
gäller JLPP-testerna där också Rottweilerklubbens logga ska finnas med.  
  
Anna Lindgren har åtagit sig att skapa och ansvara för ett JLPP register i klubben. Anna 
Lindgren har arbetat fram en enkel blankett som hundägarna skall använda när man skickar in 
resultatet. Blanketten finns på hemsidan. Uppdrogs till Marianne Rexlinger att lägga ut det på 
ATS/JLPP på svenska.    

b) UG Mental 
242:16/17 Utbildning av MV valp  

Utskottgruppen Mental får se över om behov finns att skicka någon på denna utbildning och 
om det isåfall finns budgeterat att skicka någon. 

c) UG Avelssamordning/HAR 
Inget att rapportera. 
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d)UG Exteriör 
Det har upptäckts att det är en felstavning har smugit sig in i mailadress till 
utställningskommittèn.  
Styrelsen uppdrog till Ulrika Stenholm att kontakta UG Exteriör och meddela så en rättelse 
kan göras omgående.  
 
Frågor har inkommit ang. den utställning som skall avhållas i Upplands LO under Påsken. 
Konstaterade styrelsen att detta är en ”vanlig” inofficiell utställning där inte kvalitetspris får 
delas ut, utan endast konkurrensbedömning. 
Man får inte heller använda rosetter med de officiella färgerna som finns för officiella 
utställningar.  
Vid inofficiella utställningar får ej heller samma sorts kritiklappar användas som vid officiell 
utställning. 
Styrelsen uppdrog till Malin Sten att tillskriva Upplands LO och meddela ovanstående som 
finns i gällande bestämmelser för utställning som inte stambokförs.  

 

240:16/17 Carina Andersson Rapp-Utökning av rasregister med Rottweiler.  
Styrelsen diskuterade och beslutade tillstyrka Carina Andersson Rapps ansökan. 

245:16/17 Ang. JLPP bank och SKK/AK  

Anna Lindgren att informerar medlemmarna på årsmötet om JLPP och att man kan göra detta 
test på sin egen veterinärklinik. 
 
246:16/17 Artiklar om HD  
Svenska Rottweilerklubben har fått in artiklar om HD och dessa har vidarebefordrats till 
tidningsredaktionen för publicering.  

Avgående A17:16/17 Laboklin i Tyskland 
 
Avgående A 18 SKK:s Juridiska.  
Hund som sålts vidare. Svar har inkommit att SKK-juridiska svarat hundägaren. 
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§ 207. Kommitteer 

a)Infokommittén 
241:16/17 SM i bruks och IPO 2017   
Rasklubbarna har fått inbjudan att ha rasmonter i samband med SM i bruks och IPO 2017. 
Styrelsen konstaterade att priset är mycket högt och det finns inget reducerat pris för 
rasklubbarna. 
 

b)2017 års Rottweilerevent SSU  
Diskuterade styrelsen om MH som skall genomföras på fredagen. 
Styrelsen uppdrog till Patrik Grönfeldt att kontakta SSU- kommittén och komma överens om vem som 
står som ansvarig vid MH. 
 

c)Hemsidan  
Arbetet med den nya hemsidan har kommit igång och gruppen ser över olika alternativ. 
Yvonne Brink föreslog att Patrik Grönfeldt ingår i gruppen som arbetar med den nya hemsidan. 
Yvonne har haft kontakt med Mats som ingår i gruppen men har inte fått kontakt med 
webmastern.  
Styrelsen beslutade tillsätta Patrik Grönfeldt i gruppen då han har erfarenhet av att göra 
hemsidor och blir ett bra tillskott. 
  

d)Register 
Leif Stang rapporterade att han tillfrågat registeransvarig om att ta över arbetsuppdraget som 
idag ligger utanför registerkommittén. Therese Hartwig har ställt sig positiv till uppdraget. 
Styrelsen beslutade att Therese Hartwig tar över samtliga arbetsuppgifter inom 
registerkommitténs ram då vi har utbildad funktionär för ändamålet. Rasklubben får även allt 
kring detta område på hos samma person vilket underlättar.  

Styrelsen uppdrog till Malin Sten att kontakta Therese Hartwig och meddela beslutet samt att 
kontakta och tacka den person som tidigare haft kullsammanställningarna för det arbete som 
utförts.   

e)Sponsor 
Leif Stang rapporterade att han har fått referenser från Sören Moberg avseende olika delar i det 
arbete som pågår för att på sikt utveckla olika delar av klubben. Det har också diskuterats att ta 
fram en etik och moral dokument en så kallad ”Vit-Bok. 
Styrelsen tackade för rapporten. 
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 f)Facebook 
Marianne jobbar mycket med Facebooksidan och besöksantalet på vår sida är i topp bland 
andra rasklubbar. Svenska Rottweilerklubben ligger 3:a efter SKK och SBK . 

 

 § 208. Organisation 

243:16/17 SBK ang. organisationsutredningen  

Bordlägges till nästkommande möte.  
 

244:16/17 Ang. SBK:s nya logga  

Rottweilerklubben stödjer Skellefteås skrivelse angående loggan. 
Malin Sten meddelar Skellefteå vårt ställningstagande.  
 

§ 209. Lokalområdesordförandekonferens 

Information om datum för konferensen är utskickad till samtliga lokalområdesordföranden. 

Infokommittén har ombesörjt utskicket. 
 

§ 210. Åtgärdslistan  

Åtgärdslisten genomgås och de uppdrag som är klara tas bort. Leif Stang ombesörjer att 

listan är aktuell för den som skall ta över arbetet i nya styrelsen. 
 

§ 211. Övriga frågor- 

Diskuterades informationsutbyte mellan de Skandinaviska länderna avseende i första hand 
utställningar och prov i de olika länderna. 
Styrelsen uppdrog till Yvonne Brink att skicka ut förfrågningar till våra grannländer om vi kan 
utbyta och hjälpa varandra med information ang. utställningar och prov under förutsättning att 
det inte krockar med det egna landets arrangemang.  
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§ 212. Mötets avslutande. 

Ordförande Yvonne Brink tackar för ett bra möte och verksamhetsår och förklarar därefter 

mötet för avslutat.  

 

Vid protokollet     Justeras: 

 

Malin Sten      Yvonne Brink         Lena Jonsson 

Sekreterare       Ordförande 
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