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Protokoll nr: 3/2017 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte, i Rottweilerklubben/AfR Södertälje den 14-15/4 2017  
 
Närvarande:  
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall (från kl 12:07), Sekreterare Malin Sten, 
Ledamot Lena Jonzon, Ledamot Marianne Rexlinger, Suppleant Liselotte Gustafsson, 
Suppleant  
 
Meddelat frånvaro: Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall fram till 
klokan12:07  
 
§ 22.  Mötets öppnande. 
Yvonne hälsar alla välkomna, särskilt till våra nya i styrelsen. Förklarar därmed mötet för 
öppnat. 
  
§ 23.  Godkännande av dagordning 
Ekonomin bordläggs till morgondagen. 
 
§ 24.  Val av justeringsman  
Ulrika Stenholm valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet. 
 
§ 25.  Protokoll  
Protokoll nr 1/ 2017   4/3 2017 genomgås och läggs till handlingarna 
Protokoll nr 2/ 2017   13/3 2017 genomgås och läggs till handlingarna. 
 
 
§ 26. Åtgärdslistan 
Inger får reda på hur rutinerna ser ut kring åtgärdslistan. Vi går igenom listan och prickar av 
utfört arbete. 
 
  
§ 27. Olika policys inom organisationen 
Vi går igenom SKK:s policy för digitala medier. Denna delades ut till alla ordföranden som 
deltog på lokalområdesordförandekonferensen 8-9/4. Vi går även igenom policy för 
medlemskultur, även denna delades ut under konferensen. Önskemål om att denna information 
ska vara lättillgänglig för alla medlemmar. Vi ska lägga ut detta på hemsidan och FB. 
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§ 28. Årsmötesbesluten gällande motioner och förslag. 
Valphänvisningsreglerna 
Motionen om att domarna vid utställning skall godkännas av styrelsen avslogs av årsmötet. 
Utskottsgruppen exteriör har detta på sitt bord och det går sedan vidare till utskottet.  
Motionen om att valphänvisningsreglerna skall lyftas från årsmötet till styrelsen bifölls. 
Ulrika Stenholm har haft kontakt med alla utskottsgrupper och vill ha in förslag eller 
synpunkter angående valphänvisningen. 
Diskussion runt varför AfR inte har kullar att hänvisa och det framkom lite olika förslag för att 
få in så många som möjligt. Förslagen lämnades till utskottet avel och hälsa för bearbetning 
och utarbeta konkret förslag ang. hänvisningen.  
 
§ 29.  Lokalområdesordförandekonferensen den 8-9/4 2017. 
Kort rapport och styrelsen går igenom minnesanteckningarna från konferensen.  
Skall läggas ut på hemsidan.  
Konferensen genomfördes från lunch till lunch vilket uppfattades mycket positivt av deltagarna 
och arbetet blev mycket effektivt och många bra synpunkter och diskussioner genomfördes. 
 
 
§ 29b.  Mål  
Vi sätter oss i smågrupper för att diskutera för oss viktiga punkter som Ulrika Stenholm och  
Yvonne Brink att ta med sig till kongressen i enighet med av oss uppsatta mål för AfR 
 
Medlemsavgifter 
Våra medlemmar har i stor utsträckning en begränsning i sin ekonomi, detta gör att när 
medlemsavgift konstant höjs, utan att ett tydligt mervärde finns, så framstår valet att inte betala 
medlemsavgiften alls som alternativ. Konsekvensen blir att både vi som rasklubb, lokala 
brukshundklubbar och SBK tappar medlemmar, helt i motsatts till ambitionen att öka 
medlemsantalet. När FS höjer avgiften lämnar det dessutom mindre utrymme för andra klubbar 
att höja sin avgift. Kostnader för underhåll av klubbhus och marker blir betungande. Därtill 
behöver medlem betala för sina lokala medlemsavgifter och rasklubbar, vilket blir en mycket 
betungande post i en vanlig familj. Kanske kan FS tänka till och finna alternativa sätt att 
finansiera verksamheten. Ett grundmedlemskap ska inte väljas bort för att det är för dyrt! 
 
Anmälan/rapportering 
Dagens system att rapportera hundar för allehanda mindre förseelser, tex resa sig under 
platsliggning, skällande i bil etc. främjar definitivt inte tävlande. Poängavdrag är en naturlig 
konsekvens av felaktigt beteende och naturligtvis ska de grövre felen som aggressivt beteende 
hanteras kraftfullt. Till dessa grupper hör dock inte de mindre felen. Rapporteringskoder bör 
differentieras och i text förklaras. Vi skall uppmuntra till tävlande och övriga aktiviteter, inte 
avskräcka! 
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Lättare att anordna bruksprov  
Att administration behöver gå via distriktet för ansökan av tävlingar är begränsande. 
Handläggandet för arrangerande av tävling är på tok för lång. I dag behöver man ansöka ett år 
innan, på ett år kan utmärkta bruksmarker förvandlas till rena kalhyggen och ställa till större 
administrativa problem. Rasklubben jämnställs med distriktet i övriga fall, vi hemställer att det 
även skall gälla för tävlingsansökningar, vilket innebär att rasklubbarna anmäler till distriktet 
när man ska arrangera prov senast en månad innan och lägger ut det på SBK tävling. 
Rasklubben ifrågasätter hur och på vilka grunder man dubblerar administrationsavgiften från 
ett år till ett annat, från 35 kr till 70 kr? 
Uppdrogs till Yvonne Brink och Ulrika Stenholm som är representanter vid 2017 års kongress 
att ta upp ovanstående frågor till diskussion vid rasklubbsmötet före kongressen.  
 
Vi diskuterade också om hur man kan underlätta arbetet i LO:na, då vissa poster är svåra att 
fylla när det gäller styrelsearbetet. En sådan post är kassör, och frågan är om det behövs en 
kassör i varje LO eller om detta kan lösas av någon/några få kassörer som kan hjälps åt med 
den ekonomiska redovisningen och bokföringen för de LO:na som så önskar.  
Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att tillskriva alla LO:n för att få in information om vilka 
av våra LO:n som skulle tacka ja till att få hjälp med den ekonomiska redovisningen.   
 
 
§ 30. Uppsatta mål kort och långsiktiga beslutade av årsmötet  
enligt styrelsens förslag – Strategi för att uppnå delmål och mål.

 (Kassören Rebecca Cedervall kommer till mötet 12:07) 
Ekonomi i balans  
Läger  
uppfyller sina mål 
PR 
 uppfyller delmålet och jobbar vidare med att de långsiktiga målen ska klaras av. 
Medlem 
Nya medlemmar ska erhålla en folder, tidning och ett välkomstbrev där medlemsnumret ska 
framgå. Yvonne Brink tar fram ett förslag till välkomstbrev.  
Marianne Rexlinger flaggar för medlemskap via Facebook, en personlig kontakt och snabb väg 
att gå.  
Föreslogs att via Facebook välkomna alla medlemmar till en specialgrupp där man kan se 
bilder, reportage, träningar, tävlingar, utställningar. Styrelsen ställer sig positiv till att prova 
enligt förslaget. 
Diskuterades att ev. ha ett rabatterat alternativt en gåva i samband med medlemskap vid event 
där AfR är. 
Utlottning av prylar via medlemsnumret, där vi ser att det är lika viktigt att behålla våra gamla 
medlemmar som att få till nya.  
Uppdrogs till Rebecca Cedervall och Marianne Rexlinger att kontrollera medlemsmatrikeln att 
få den i datum för medlemskap som arbetsmaterial. Föreslogs att:  För att hålla kvar 
medlemmar så bör våra medlemmar få en startavgift betald efter X antal år som medlem.  
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Föreslogs att en Rottweilerkalender för 2018 tas fram för försäljning. Den bör vara klar redan 
till Stora Stockholm i December samt shopen för jubileet 2018. Styrelsen beslutade enligt 
förslaget.  
Mental 
Vi ligger i fas med ställda delmål och jobbar vidare för att klara av de långsiktiga målen. 
Uppfödarna behöver få hjälp med att kunna genomföra MH. Där finns våra LO:n som kan vara 
behjälpliga på denna punkt. Kan LO:t inte själva arrangera kan de hänvisa våra uppfödare 
vidare till en brukshundklubb som arrangerar för uppfödare.  
Avel  
Uppfödarutbildningen diskuteras om huruvida det ska finnas ett avtal för uppfödaren att 
underteckna med Svenska Rottweilerklubben där uppfödaren skall ombesörja att minst 80% 
skall komma till röntgen och MH. För att detta skall säkerställas så måste även 
Rottweilerkubben vara behjälpliga med MH:n i större utsträckning. Det finns en oro att 
uppfödarna enbart skall välja SKK:s uppfödarutbildning istället.  
Alla uppfödare som uppfyller SKK.s krav finns idag på SKK:s köpahund.se. där presumtiva 
valpköpare kan hitta uppfödare på Rottweiler. 
Graderingssystem på olika kullar diskuterades. Vi skulle kunna ha med alla kullar med ett sånt 
system och vi skulle då ha möjlighet att informera om kullarna då alla resultat är officiella.  
Styrelsen uppmanade utskottet för avel och hälsa att diskutera ett sånt system och komma med 
förslag på hur ett upplägg skulle kunna se ut. 
BSE 
I samband med Upplands LO. Första svenska BSE kommer genomföras den 22/4 i Södertälje. 
Samt i samband med SSU. Marianne Rexlinger kommer att puffa för BSE via Facebook. Hon 
kommer att plocka material från tidningen.  
Central mentalvecka 
Önskemål att kunna ordna en utbildning i samband med MH maraton. Uppdrogs till Ulrika 
Stenholm att ta detta vidare till utskottsgruppen mental  
Funktionsdugliga Rottweiler 
Lägga ut uppdrag till LO:n arrangera flera MH om det är möjligt.   
Finns ambition hos LO:n att genomför UHP. 
Huvudstyrelsen (HS) tar med sig uppåt i organisationen för att få till stånd lättare möjligheter 
att arrangera brukstävling. HS stödjer LO.na praktiskt som önskar arrangera tävlingar i form av 
bruksprov. 
 
§31. Inkommande Skrivelser  
 1:17 Minnes ant. Telemöte Index  Svenska brukshundklubben 

2:17 Från valberedningen  Robert Tenholt 
3:17 invitation for the Meeting of Delegates 
4:17 Domare uthängd på sociala medier Helena Strömberg 
5:17 Konferens för exteriörbeskrivare Anna Rexlinger 
6:17 SBK-info nr 1   Svenska brukshundklubben 
7:17 Hälsa-friskvård förslag  Anna Lindgren 
8:17 Inbjudan till kongress ordföranden Svenska brukshundklubben 
8:17 Rättelse inbjudan 8:17  Svenska brukshundklubben 
9:17 Äskande av medel IPO 2017  U Evenås 
10:17 Handlingar inför kongressen  Svenska brukshundklubben 
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11:17 Inbjudan till vårmöte  Svenska brukshundklubben 
12:17 Protokollsutdrag gällande JLPP Svenska kennelklubben 

 13:17 Frågor från medlem om svaret till NKK 
 14:17  Etik & Moral  
 15:17 Nyhetsbrev från KHM / SKK 
 

  
 
§ 32. Avgående Skrivelser 
 A1:17 -A5:17 

A1:17 Svar till valberedningen, stadgan skickad 
A2:17 A1:17 samma 
A3:17 Svar till Anna Rexlinger ang. valphänvisning 
A4:17 Svar till NKK  
A5:17 Inbjudan till Norsk, Finsk och Danska rottweilerklubben SSU 2017 
A6:17 Svar till Helena Strömberg angående hunden Sid von Bosnia. 

 A7:17 Svar till medlem ang. fråga om svar till NKK. 
 
 
§ 33. Ekonomi 
A) Skrivelse 9/17 Avtal rasmästerskapet i IPO och Västra LO:ts äskande av medel. 
Styrelsen ser det inte som försvarbart att genomföra mästerskapet under två dagar med så få 
deltagare. Kostnaden är alldeles för hög. 
Uppdrogs till Ordförande Yvonne Brink att kontakta arrangören per telefon under en paus i 
mötet och efterhöra huruvida det går att lägga detta under en dag? Försöka få återkoppling 
omgående. 
Kostnaden behöver också komma ner ordentligt. Detta är möjligt om man lägger mästerskapet 
under en dag.  Alla spårläggare har långt att åka, går det att samköra spårläggare? Behövs så 
många spårläggare när det är så få hundar? Resonemang återigen om hur illa det är att 
arrangemang måste läggas in ett år innan. HS kan inte som det ser ut i dagsläget godkänna 
äskandet från LO:t Frågan bordlades i väntan på svar från Västra Lokalområdet. 
Vi måste vara på det klara med att den budgeterade summa som rasklubben lagt för 
tävlingsverksamhet gäller samtliga mästerskap d.v.s. bruks, Lydnad och IPO samt VM-laget 
och deltagare vid SM och Nordiska och FCI VM. 
 
Frågan återupptogs då Västra Lokalområdets ordförande Ulrika Evenås återkopplade och 
informerade om att rasmästerskapet genomförs under en dag. 
Ny ekonomisk hemställan inkom under mötets gång där summan drastiskt minskats från 
15.438:-  till 9.572:-. 
Styrelsen beslutade att godkänna den nya ekonomiska hemställan. 
 
B) Utestående fodringar 19.800 kr för tidningen 
 
C) Obetalda räkningar En annons i vår tidning som en medlem sagt ifrån sig har ändå fått en 
faktura. Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att ta kontakt med redaktören för att 
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informera om att bokning av annonser ska ske skriftligt för att undvika missförstånd.  
Yvonne Brink har reseräkningar som fortfarande inte är utbetalda. Samt en reseräkning från 
årsmötet. 
 
D) Genomgång av Resultat och Balansräkning 
Rebecca Cedervall kommer att ha ett möte med revisorerna för att gå igenom avräkningen som 
ligger kvar sedan gammalt. 
På grund av arbetet med revisorerna är inte arbetet med resultat och balansräkningen korrekt 
och kommer därför att så snart den är klar skickas ut till styrelsen.  
 
E) Kontoställningar samtliga konton  
Kassören Rebecca Cedervall skickar ut kontoställningarna separat till styrelsen tillsammans 
med resultat och balansräkningen. 
 
F) Inköp av dator till sekreteraren  
Uppdrogs till ordförande Yvonne Brink att kontakta ett företag för att få förslag på ett bra 
alternativ.  
 
G) Övrigt ekonomi  
Fanns inget att rapportera 
 
 
§ 34. Kommittéer  
 
A)Läger  
Södra Lägret 
Anmälningarna börjar komma in. Lägerkommittén ber om hjälp med att få mailadresser till 
Rottweilerägare runt om i Sverige. Det skall göras en kontroll med SKK om vi kan få ut listan. 
 
Norra lägret 
Annons om detta kommer i nästa tidning. 
 
B) 2017 års Rottweilerevent SSU 
Avgående 5/17 Inbjudan sänd till Norge, Danmark och Finland. 
SSU kommittén har haft ett möte, jobbar vidare med detta stora evenemang som i år är 
Scandinavian 2017 avseende officiella utställningen och IPO mästerskapen. 
SSU och rasmästerskap i Lydnad samt MH under fredagen och BSE samt exteriörbeskrivning. 
 
C) Info  
Matilda Haglund och Louise Fonell har haft kontakt med Lena Jonsson angående att ta fram en 
kalender som ska säljas under stora Stockholm.  
De har också önskemål om att få köpa in ett folderställ, vilket styrelsen beslutar att detta ska 
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göras. 
Hundägarkort – Uppdrag till Lena att ta fram ett förslag. 
Infokommitten har producerat en föreningspärm till alla LO:n. Detta kommer även att läggas 
upp på FB och hemsidan. 
Alla LO:n ska lägga in sina aktiviteter i kalendern så vi får en helhetsbild av föreningens 
arrangemang.  
Nyhetsbrev har skickats ut.  
Ordförande Yvonne Brink överlämnade ett inklätt stackelhalsband till Infokommitten. 
Halsbandet tillhör Svenska Rottweilerklubben och är inköpt tidigare år för att ha som 
informationsmaterial och visa hur lätt det är att missa detta, i och med att det är inklätt. 
 
D) Registerkommittén 
Samordning av registerkommitténs uppgifter på en person 
Styrelsen har tidigare diskuterat att då utbildning har skett av ansvarig för registerkommittén 
och exteriörbeskrivaransvarig (lägger in resultaten från exteriörbeskrivningar) för att kunna 
arbeta i datorprogrammet Lathunden så skall arbetet med dessa uppgifter överföras i sin helhet 
till klubbens registeransvarig Terese Hartvig, allt utom exteriörprotokollen som ligger hos 
exteriörbeskrivaransvarig Johanna Haglund.  
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten och Marianne Rexlinger att informera och tacka Anette 
Gustavsson som varit behjälplig under en längre period med framtagande av statistik etc. för 
klubbens räkning. 
Ett mail har kommit ang ögonlysning.  
  
E) Tidningen 
Marianne Rexlinger är ansvarig för bruksnytt. 
En uppmaning bör göras till alla LO:n att inkomma med bilder, föreläsningar mm till vår 
tidning. Sekreteraren Malin Sten ombesörjer att uppmaningen går ut till våra lokalområden 
såsom kontaktperson för dessa. 
 
Föreslogs att Marianne Rexlinger ska ingå i redaktionskommittén. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget.  
 
 
F) PR-shopen  
Skrivelse nr 14/17 
PR-shopen sålde för 16.000 kr på årsmötet. Resultatet har återinvesterats bl.a. i att ta fram en 
ny väska med Svenska Rottweilerklubbens logga samt små handdukar i samma färger som de 
stora. Planerna är att göra ett paketpris. 
Ett nytt klistermärke med EKG-logga 
PR-Shopen kommer att finnas på plats under evenemanget hos Upplands LO. Veronica Nilsson 
är behjälplig att stå för försäljningen då PR-Shopens ansvarige ej har möjlighet att närvara. 
Skrivelse 14:17 Etik och moral  
Styrelsen har tagit del av skrivelsen, med en frågeställning kring hur vi uttrycker oss negativt 
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om varandra. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att detta inte gäller 
funktionärsuppdraget och därmed inte i denna form är en styrelsefråga.  
 
G) Tävlingskommittén 
Rasmästerskapens framtid – Hur genomföra? 
Styrelsen diskuterade kring de svårigheter vi har att få arrangörer till dessa mästerskap och 
enligt den information vi har så finns det samma svårigheter för flera rasklubbar. 
Detta  ämne är något som vi måste ta fördjupade diskussioner kring för att försöka lösa 
långsiktigt. 
Kontaktperson Lena Jonsson får inte kontakt med tävlingskommittén.  
Uppdrogs till sekreteraren att skicka brev till sammankallande Karin Morander och ställa 
frågan om något hänt och få svar på varför vi inta kan få kontakt med tävlingskommittén.  
 
H) Medlemshanteringen 
Kassören Rebecca Cedervall kontaktperson för medlemshanteringen rapporterade att det 
fortfarande kan det ta lång tid innan nya medlemmar läggs in i registret. 
Detta kan skapa problem för den nya medlemmen då man skall tävla, få procent i hundaffärer 
etc. då det tar lång tid att få medlemskortet. För närvarande är det 7 st. som inte är inlagda i 
systemet. 
För att minimera detta så bör även kassören kunna lägga in de nya medlemmarna.  
Är det två så är risken liten att någon släpar efter och det är även en trygghet att vara två då 
slipper man känna en stress över att någon kan missas.  
Uppdrogs till Yvonne Brink att diskutera frågan med Medlemsansvarige Therese Hedberg.  
 
I) Int/Nord.  
IFR kongressen: Skrivelse 3/17 Invitation of delegates  
Afr:s skrivelse angående ålder på tik vid första valpkull finns med på dagordningen.  
 
J) Jubileumskommitten.  
Vi behöver förslag på personer att ingå i kommittén 
Vad skall vara huvudarrangemanget 2018? 
 
Styrelsen diskuterade detta och från Lokalområdesordförandekonferensen finns förslag på 
Rottweilerns dag och här väntar vi in svar från våra lokalområden.  
Sekreteraren Malin Sten-Kontaktperson för LO:na- bevakar att svar på detta inkommer.  
 
Styrelsen diskuterade också att Eventet SSU skall vara det stora Jubileumsarrangemanget 
centralt 2018. Kanske med ytterligare kringarrangemang. 
Yvonne Brink rapporterade att från 40 års jubileet finns ett grundmaterialet för att skriva 
historik. Ett tillägg av de sista 10 åren behöver göras.  
Uppdrogs till Yvonne Brink att se över möjligheten att göra ett tillägg till den historik hon 
skrivit tidigare.  
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K) Lokalområden  
Skrivelse 11:17 Inbjudan till vårmöte skickat till LO:t i området. 
Kontaktperson Malin Sten har skickat ut en fråga om det fanns något man ville ta upp på 
styrelsemötet. Två LO:n har svarat, Dalarna och Gotland. 
 
Malin Sten föreslog att man skulle, som ett pilotprojekt, göra en Facebooksida för Sörmlands 
Rottweilerägare där man kan diskutera och ventilera olika frågor. Målet är att få igång 
Sörmlands LO igen som ett led i arbetet med målet att komma igång med vilande 
Lokalområden. 
Uppdrogs till Malin Sten och Marianne Rexlinger att ta fram en Facebooksida för Sörmland. 
 
L) Bruksnytt 
E-mailen fungerar som den ska och tävlingsresultaten inkommer till bruksnytt.  
Marianne Rexlinger sammanställer och skickar vidare till tidningen. 
 
M) Facebook  
Facebookgruppen fungerar mycket bra. Ökar konstant, stor förhoppning att medlemsdriven via 
Facebook ska mynna ut i flera nya medlemmar, och att få behålla de medlemmar vi har, i 
enighet med uppsatta mål att öka medlemsantalet. 
Personer som idag kan lägga in på Facebook är Marianne Rexlinger och Soffie Modin. 
 
O) Vandringspriser 
Priser som fanns kvar efter årsmötet finns i en låda finns hemma hos Ulrika Stenholm. 
Styrelsen fick en ”not” av medlem under årsmötet angående vandringspriser som delas ut. 
Styrelsen behöver tillsätta en grupp så snart som möjligt som kommer att gå igenom och se 
över vandringspriserna och se till att de inkommer till årsmötet..  
 
P) Utvecklingskommittén  
Yvonne Brink har haft kontakt och fått svar från både Sören Moberg och Leif Stang där man 
efterlyser uppdragets innehåll.  
Styrelsen beslutade att be Sören Moberg och Leif  Stang att inkomma med förslag på 
arbetsbeskrivning. Detta med anledning av att arbetet man har initierat både nu och tidigare är 
flera olika delar och områden så det är svårt för styrelsen att göra en korrekt bedömning av vad 
som skall ingå i en arbetsbeskrivning. 
Förslaget skickas till sekreteraren Malin Sten.  
 
Q) Sponsorkommitté 
Styrelsen har fått information om att vårt avtal med Royal Canin gäller året ut. 
Vi behöver få in förslag till avtal för kommande år och styrelsen beslutade att vi skall tillskriva 
flera foderföretag. 
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att försöka få fram följebrevet som ligger till grund för 
nuvarande avtal så vi har någon form av referens att utgå ifrån när vi skall skriva nytt brev. 
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§ 35. Utskottet Avel och hälsa 
Utskottet ledamöter är:  
Ulrika Stenholm/ styrelsen ordförande,  
Anna Lindgren sk i UG Hälsa/Friskvård  
Camilla Ryd sk i UG Exteriör 
Sara Awander sk i UG Avelssamordning  
Inga- Lill Larsson.sk i UG Mental  

 
Information från ordförande Ulrika Stenholm 
 1) Valphänvisning  
Ulrika har skickat till utskottsgrupperna för att få in förslag på hur valpvalphänvisningen ska  
se ut för att få in deras synpunkter utifrån sina specialiteter. Två av fyra grupper har svarat,  
UG Exteriör och UG Avelssamordning. Uppdrag till Ulrika att skicka till de andra grupperna  
som inte svarat. 

 
2)Svenska Brukshundklubben (SBK) har en Central Avelsmålskonferens den 14-15 oktober 
2017. 
En dag arrangerar centrala SBK och en dag för rasklubb. SBK arrangerar den 14 oktober och 
rasklubbar den 15 oktober 2017. 
 
3) Utskottet Avel och Hälsa har möte den 26/4 19:30 per telefon 
 
4) Skall vi ha Krav på index för tikar som skall utomlands och paras.  
Minst index 101, Parning i Sverige räknas på kullen minst 100, återemiteras till utskottsmötet 
den 26/4 
 
5) Inkommit svar skrivelse 12:17 
Rasklubben har fått besked från SKK/AK att vår ansökan om hälsoprogram Nivå 1 för 
JLPP har godkänts. Styrelsen ansåg detta var glädjande att det hade godkänts och att det gått 
förhållandevis fort från ansökan till beslut. 
 
6) Skrivelse 1/17 Minnesanteckningar från indexmöte med SKK. Vidarebefordrat till UG Hälsa 
och Friskvård. 
 
7) Skrivelse 4/17 ang. domare som blivit uthängd på sociala medier-  
Styrelsen har åtgärdat och även skickat blommor till domaren.  
 
8) Skrivelse 15:17 Nyhetsbrev från KHM. Vidarebefordrat till UG Mental 
 
9) doping- stickprov på hundar diskuterades. Något för utskottet att undersöka och se om det 
behöver göras inom våra prov och tävlingsområden? 
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a) Utskottsgruppen mental 
UG Mental har haft ett möte där dom gått igenom arbetsbeskrivning, verksamhetsplan och 
budget och maraton MH.  
Ett MT är inplanerat hittills. Jane Fyhr fortsätter med MT.  
Inventering av funktionärer skall göras.  
Planer finns för en gemensam testledarutbildning.  
UG Mental tar hand om hundägare/hundar som har fått problem.  
En skrivelse skickad till UG Exteriör, så de vet att UG Mental önskar ta del av och vara 
behjälpliga med beteende problem med hundar och hundägare.  
Bra jobbat av UG Mental.  
Styrelsen ställer frågan till UG Mental om delar ur rapporten får läggas ut på hemsidan och 
Facebook. Ulrika Stenholm återkommer med svar. 
 
 
 
b) Utskottsgruppen avelssamordning 
1) Tillsättande av sammankallande 
Föreslås att Sara Awander tillsätts som sammankallande.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
UG Avelssamordning har haft telefonmöte med anledning av valphänvisningsfrågan.  
 
Poängsystem för uppfödare premieringarna bör ses över. 
 
c) Utskottsgruppen hälsa/friskvård 
1) DNA remiss JLPP- Skickad till Veronica Nilsson inför helgens evenemang i ULO. 
2) Tillsättande av ytterligare ledamöter ? Förslagen som inkommit tar Ulrika kontakt med. 
Förslogs att Anna Lindgren tillsätt i UG Hälsa och Friskvård som sammankallande.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget.  
3) Skrivelse 7/17 förslag från ledamot i gruppen 
 
d) Utskottsgruppen Exteriör 
UG Exteriör har haft 2 möten. 
Allt administrativt fungerade bra runt årsmötesutställning.  
UG Exteriör vill påminna om regler som finns för arrangemanget som ULO har i påsk 
 
Skrivelse 5:17 ang. exteriörbeskrivarkonferens- inställd på grund av att ansvarig för 
konferensen är skadad. 
Förslag på nytt datum kommer att meddelas samtliga exteriörbeskrivare.  
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§ 36.  Valberedningen 
Skrivelse nr 2/17 ang. vad valberedningen kan delta i m.m. 
Svar skickat nr A 1:17 inklusive stadgan för rasklubben.  
 
§ 37. Övriga frågor 
Ang. svar till NKK. Skrivelse nr 13/17 
Styrelsen diskuterade skrivelsen och konstaterade att svar har skickats till NKK:s  på deras 
frågeställning och ingenting annat.  
 
§ 38. Nästa möte  
Telefonmöte Måndag den 12/6 kl 19.30 
Fysiskt möte lör-sön den 12-13/8 Södertälje 
Telefonmöte måndag den 9/10 kl 19:30 
Telefonmöte måndag den 13/11 kl 19:30  
Fysiskt möte 8 9-10/12  
 
§ 39. Mötets avslutande. 
Yvonne tackar för bra engagemang och bra jobb och förklarar därmed mötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras         Justeras 
 
 
 
Malin Sten   Yvonne Brink         Ulrika Stenholm 
Sekreterare   Ordförande           Ledamot 
 
 
 
 
 


