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Protokoll  nr: 3 /2016 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska Rottweilerklubben/Afr 

den 11/5 2016. 
 

Närvarande:  
Ordförande: Yvonne Brink 

Vice ordförande: Patrik Grönfeldt 

Kassör: Rebecca Cedervall 

Sekreterare: Malin Sten  

Ordinarie ledamöter: Ulrika Stenholm och Lena Jonzon  

Suppleant: Marianne Rexlinger 

Medd. Frånvaro: Leif Stang 

Frånvarande: Angelica Göbel 

 

§ 37.  Mötets öppnande. 
Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

  

§ 38.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av ytterligare inkomna skrivelse 65:16 

 

§ 39.  Val av justeringsman  
Patrik Grönfeldt valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet. 

 

§ 40.  Protokoll nr 1/2016 från 2016-03-05 
Protokoll nr 2/2016 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 41.  Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte 36:16-53:16 + 

65:16 

 

§ 42. Avgående skrivelser 
Inga avgående skrivelser  

 

§ 43.  Ekonomi 
Då kassören Rebecca Cedervall precis fått ordning på bank och teckningsrätter m.m. kommer 

en ekonomisk redovisning att ske vid nästa styrelsemöte.  

Kassören rapporterade att samtliga fakturor som låg och väntade nu är betalda. 

Kassören rapporterade kort om ekonomin/budget 1:a kvartalet: 

Vi ligger lite lågt när det gäller medlemsavgifter. 

Första numret av tidningen Rottweilern har inte kostat så mycket som vi budgeterat.  

Mentalkontot ligger över budget. 

Konferenser ligger under budget. 

Styrelsens kostnader ligger enligt budget. 
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Sponsoravtalet med Royal Canin är skickat till Upplands LO, men återkoppling har ännu inte 

skett. 
SM-avtal Skrivelse 44:16 

Avtalet är skickat. Styrelsen för dialog med Upplands LO angående hjälp med lydnadsdomare. 

Upplands LO har kommit in till styrelsen med en förfrågan ang. ekonomisk hjälp till SM-

arrangemanget. Ekonomin är reglerad sedan många år i avtalet.  

Styrelsen diskuterar hur vi ska kunna stötta Upplands LO ekonomiskt, hyra för arrangemanget. 

Föreslogs också att Uppland ser över alternativa platser för att hålla kostnaderna nere. SBK:s 

lokalklubbar är oftast mycket billiga och har både servering och ev. möjligheter att ordna med 

luncher. Styrelsen föreslår även att Uppland kontaktar vår nytillsatta sponsorkommitté för hjälp 

och förslag. Uppdrogs till Marianne Rexlinger att ta kontakt med Uppland och ge förslagen 

som styrelsen diskuterat.  

Övrigt: 

Kassören rapporterade att en mindre summa pengar saknar ”ägare” Dessa har satts in på ett 

OBS-konto för bevakning. 

 

 § 44.  Kommittéer  
A)Läger 

Inget att rapportera (kontaktperson inte närvarande under mötet.) 

Inkommen skrivelse 43:16 från lägerkommitténs genomgicks, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

B) 2016 års Rottweilerevent SSU 

Yvonne Brink rapporterade att SSU kommittén ligger bra i fas inför arrangemanget. 

 

C) Register 

Inget att rapportera (kontaktperson inte närvarande under mötet.) 

”Enligt föregående möte uppdrogs till hela styrelsen att fundera över vilka uppgifter vi vill att 

registerkommittén skall arbeta fram och som vi sedan skall kunna informera ut till våra 

medlemmar och uppfödare” Skall diskuteras på nästa styrelsemöte 

 

D) Info-Kolmitten  (Pr/Info) 

Styrelsen beslutar att tillsätta kommittén enligt följande: 

Lena Jonzon - Sammankallande 

Lotta Sivertsen 

Åsa Tova-Berg 

Annonsmedel för Facebook. Tak för annonseringen skall vara: Ej över 2000 kronor. 

skrivelse 39:16 har sänts till kommittén för kännedom 

 

E)Mentalitet och exteriör 

Föredragande: Patrik Grönfeldt 

Skrivelser 37:16 a) b) och c) Angående MH-beskrivare, MT-domare och bankontrollanter. 

Skrivelse 41:16 Tilläggsyrkanden, kongressärende. 
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Skrivelse 42:16 Genomgicks och uppdrogs till kommittén att åtgärda. 

Skrivelse 45:16 Information om mentalbanor, Upplands LO:s MH-bana är kvalitetssäkras 

centralt från SBK och är godkänd 

Skrivelse 47:16 Tilläggsyrkanden, kongressärende. 

Skrivelse 48:16 Exteriörbeskrivare. Skrivelsen skickad till ansvarig, men svar har ej kommit 

tillbaka till kommittén.  

Klubben har fått två nya exteriörbeskrivare.  

Skrivelse 49:16 Information om fälttester på nya mentaltesten 

Kommittén har tittat på justeringarna som gjorts och ställer sig inte bakom detta. 

Skrivelse 51:16 Information om MT i SBK-tävling. 

MT-ansvarig i klubben har fått denna information.  

Skrivelse 65:16 Information från SKK angående MT. Kennelklubben har gjort en 

genomlysning och det råder stora meningsskiljaktligheter i detta ärende. Enligt SKK finns det 

inget som är fast i låsningstiden, mer tid finns. Ändringar ska göras bra och ordentligt och inte 

forceras fram.  

 

F)Utställning 

Föredragande: Ulrika Stenholm 

Arbetet pågår med tillägget i arbetsbeskrivningen.  

Kommittén är i fas med sitt arbete, utställningar ansökts och klara till och med 2018. 

Uppdrogs till Ulrika Stenholm att ta kontakt med kommittén för att få en lista på alla domare 

som hittills kontrakterats till våra utställningar.  

Information från Norska Rottweilerklubben angående domare för rasen. 

  

 

G)Tidningen 

Yvonne Brink har korrigerat så rätt information finns under respektive kommitté. 

 

H)PR-shopen 

Föredragande: Marianne Rexlinger 

Förslag Jubileumsmärken 46:16 a-b 

Bilder är tagna på nya produkter och skickade till web-master för att PR-shopen ska kunna 

lägga upp detta på hemsidan. Förslag finns att ta fram kläder med svenska färger, då vi har 

många medlemmar som representerar vår ras även utanför svenska gränsen.  

PR-Shopen har presenterat två förslag (Förslag A och B) för ett jubileumsmärke inför 2018 (50 

års jubileét) 

Styrelsen beslutade att jubileumsmärket skall göras i typsnitt A som är rent och väldigt lätt att 

läsa. Märket skall släppas 2018-01-01 och skall säljas endast under jubileumsåret. 

Uppdrogs till Marianne Rexlinger att till nästa möte inkomma med en ekonomisk rapport från 

PR-shopen.  

Marianne Rexlinger rapporterade att arbetet fungerar bra och ansvarig är väldigt effektiv.  

 

I)Avel och hälsa 

Föredragande: Ulrika Stenholm 
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a) Registrering av valpkull 

Ulrika Stenholm rapporterade att valparna är födda, tid för röntgen på hunden är bestämt. MH 

försöker ansvarig för mental hjälpa till med. 

b) Rapport från information till berörd angående förtydligande av styrelsens uppdrag. 

Skrivelse 53:16 a) och b) inbjudan till kurs bordlades till nästkommande möte. 

 

 

J)Lokalområden 

Föredragande: Marianne Rexlinger 

Marianne Rexlinger rapporterade att samtliga LO:n är kontaktade och en kartläggning har 

genomförts hur det ser ut i de olika lokalområdena. Kontakten har gjort både via e-post och 

personlig. Om svar ej inkommit (e-postkontakt) har lokalområdet fått en telefonkontakt. 

Marianne Rexlinger rapporterade vidare att det tydligt talats om för LO:na vilket sponsoravtal 

som gäller för oss i AfR, och även att rätt sponsor med rätt logga läggs in när vi annonserar vid 

olika arrangemang.  

En mera omfattande skriftlig rapport inkommer till nästa möte 

Styrelsen tackade för rapporten. 

 

K)Medlemshanteringen 

Föredragande: Rebecca Cedervall 

Skrivelse 40:16- diskuteras.  

1a) Vi måste se över hur vi skall hantera och vad som gäller vid sen inbetalning av 

medlemsavgiften inför årsmötet.  

1b) Angående rösträtt  

2) Medlemsavgift som hamnat på fel konto, utrett och klart.  

3) Vandringspris tillföll hund vars ägare ej betalat medlemsavgiften. Viktigt är att komma ihåg 

att till vandringspriserna lämnas resultat för tävlingar man gjort föregående år.  

 

L)Tävling 

Inget att rapportera (kontaktperson inte närvarande under mötet) 

a) Rapport om arbetet med SM i bruks- spår och sök. 

b) SM arrangör 2017 

 

M)Uppfödare 

Föredragande: Yvonne Brink 

Yvonne Brink har hämtat ”frågor och svar” från SKK:s sida för att lägga det på vår hemsida till 

våra uppfödare. 

Information från Yvonne Brink från utbildningen i Index och hur vi kan jobba vidare med 

Index och det underlag som ska in i RAS.  

 

§ 45.  Hänvisningsreglerna 
Arbetet fortsätter och målet är att det ska vara klart under augustimötet. 

 

§ 46.  Organisation 
Skrivelse 36:16 telefonmöte i utskottsgruppen avelssamordning 
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Yvonne Brink rapporterar att diskussionerna gällde RAS - Rasspecifika avelsstrategier och hur 

långt klubbarna kommit med att lägga in exteriörprotokollen i Lathunden. 

  
Organisationsgruppen - Inget att rapportera 

 

SBK-Information Diarienummer 50:16 
Information har gått ut till berörda. 

 

§ 47.  Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016 
Arbetet med programinnehållet behöver påbörjas. Diskuteras på nästa möte 

 

§ 48.  Övriga frågor 
 a) Facebook 
Styrelsen arbetar vidare med att sprida policyn om hur vi skriver och agerar på olika sociala 

medier. Alla med uppdrag i AfR ska VÄL känna till dessa.  

Marianne Rexlinger rapporterade att hon har arbetat med policyn i sina uppdragskontakter 

  

b) Inkommen skrivelse från medlem angående hanhund 
Rapporterades att hanhunden nu är svensk registrerad. Ärendet är klart. 

 

§ 49. Nästa möte 
Nästa är ett telefonmöte den 7 juni 2016 kl. 19.00 

 

§ 50. Mötets avslutande 
Ordförande Yvonne Brink tackar de närvarande för ett bra arbete och gott engagemang.  

Mötet förklarades därmed avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras 

 

 

 

 

Malin Sten   Yvonne Brink Patrik Grönfeldt 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

        

 


