Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr 2/2017
Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte
2017-03-12
Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca
Cedervall, sekreterare Malin Sten, Ordinarie Ledamöter Ulrika Stenholm, Marianne
Rexlinger, Lena Jonsson, suppleant Lise-Lotte Gustafson och suppleant Inger Bergman.
§ 12 Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 13 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 14 Val av justeringsman och sekreterare för mötet
Patrik Grönfeldt valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.
Malin Sten är rasklubbens sekreterare.
§ 15 Kommitter
Bruksnytt
Förslag från Ordförande Yvonne Brink att tillsätta Marianne Rexlinger att ta hand om
bruksnytt.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
§ 16 Utskottet Avel och hälsa
Utskottsgruppen Hälsa och Friskvård.
Föreslogs att tillsätta Vladan Jovanovics i utskottsgruppen Hälsa och Friskvård. Vladan
Jovanovics flyttade till Sverige 2009 och är utbildad veterinär i sitt hemland och mycket
duktig på friskvård.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
UG exteriör
Årsmötesutställningen den 5 mars 2017.
En av årets domare har hängts ut på sociala medier.
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Marianne Rexlinger har informerat på Svenska Rottweilerklubbens Facebooksida att
styrelsen helt tar avstånd från de påhopp som har stått på sociala medier ang. domaren.
Samma information skall även läggas ut på vår hemsida.
Svenska Rottweilerklubben skickar en krya på dig hälsning med blommor till domaren.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att beställa blommor och skicka till domaren.
SKK har beslutat att hunden som bet domaren på utställningen är avstängd under utredning.
UG – exteriör fick goda vitsord från arrangemanget av årets årsmötesutställning
§17 Lokalområdesordförandekonferensen 8-9 april
Ordförande Yvonne Brink rapporterade att arbetet fortskrider med programmet för
konferensen.
Arbetet ska bl.a. inriktas mot klubbens uppsatta mål.
§18. Skrivelse från Norska Kennelklubben. (NKK.)
Har inkommit en förfrågan från NKK . Frågeställningen har diskuterats en längre tid i
styrelsen. Bilaga 1 ej här.
Uppdrogs till sekreteraren att skicka svar till NKK. Bilaga 1 ej här.
§ 20. Övriga frågor
a) Utbildning
Har från SKK inkommit inbjudan till utbildning för ordförande, kassör och sekreterare.
Sekreterare Malin Sten och Kassör Rebecca Cedervall är intresserade av att gå utbildningen.
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att ta reda på kostnaden för utbildningen.
§20. Nästa möte
I Södertälje 14-15/4 2017
§21. Mötet avslutas
Ordförande Yvonne Brink tackar alla och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Patrik Grönfeldt
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