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Protokoll nr: 5/2016 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte över telefon i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 7/6 

2016 

 

Närvarande: 
Yvonne Brink  

Patrik Grönfäldt 

Ulrika Stenholm 

Lena Jonzon 

Rebecca Cedervall §57-§64 

Leif Stang 

Angelica Göbel 

 

Meddelat frånvaro: Malin Sten, Marianne Rexlinger. Rebecca Cedervall §64-§70 

         
  
 
§ 57. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§ 58. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 59. Justerare 

Beslutade styrelsen utse Leif Stang att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera 

dagens protokoll. 

 

§ 60. Protokoll 3:16 och 4:16.  
Genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§ 61. Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte 55:16 – 74:16 Ej 66:16 som  

         behandlats i separat protokoll 

 

§ 62. Avgående skrivelser 

 

 

§ 63.Ekonomi    Kontoställningar 
a) Skrivelse 59:16 Klubbavräkning & Kreditnota 

b) Skrivelse 62:16 tävlingsfaktura 

c) Ekonomi resultat mot budget. 

Kassören rapporterade att bokföringen är klar t.o.m. 2017-05-31 

Resultat mot budget kommer att skickas ut via e-post. 

d) Fakturor  

Inget att rapportera 
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e) Sponsor och SM-avtal / Återkopplat? 

Ingen återkoppling till kassören på utsända frågor. 

f) Övrigt 

Helen Thorstenson börjar jobba på budget till SM 

 

§ 64. Kommittéer 

 

a)   Läger 

Rottweilerklubben är troligen den sista externa hyresgästen på Kosta. 

Lägerkommittén  återkommer med förslag på ny lägerplats. Det finns förslag till 

ett höstläger i Hälsingland. 

Det har upptäckts felaktigheter i informationen i tidningen Rottweilern. 

Leif kontaktar tidningen för rättelse av vilka som ingår i lägerkommittén 

Facebook och hemsidan skall också kontaktas för att lägga ut rättelse. 

 

b)   2016 års Rottweilerevent SSU 

Skrivelse 55:16, minnesanteckningar 56:16 och 70:16 Genomgicks och lades till   

handlingarna. 

 

c)   Register 

Mental önskar sammanställning av MH och MT för alla Rottweiler under hela 

året 

 

d) Info-kommittén 

Föredragande Lena Jonsson 

Mailadressen Info@rottweilerklubbem.se är återupplivad och    

nyhetsbrev@rottweilerklubben.se är nyskapad. Kontakt ska tas med 

hemisidesansvarig, FB-ansvarig och tidningen för att sprida adresserna. Info fick i 

uppdrag av styrelsen att hålla kalendrarna uppdaterade. Kommittén fick även i 

uppdrag att titta på SBKs mall för skrivande av motioner till årsmötet, Leif Stang 

skickar en text om skillnaden mellan en fråga till styrelsen och en motion. Info 

ska även finnas till hands för lokalområden som behöver formuleringshjälp. 

 

e) Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör 

Föredragande: Patrik Grönfeldt 

Skrivelse 61:16 är klar.  

Skrivelse 65:16 där pågår diskussioner mellan SBK och  SKK angående syftet 

med MT. Skrivelse  

71:16 inskickad gäller rapport om mentalbanor. 

 

 

 

 

 

mailto:Info@rottweilerklubbem.se
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f) Utställning 

Föredragande Ulrika Stenholm 

a)Rasspecial i Högbo bruk den 3/9.  

Föreslogs ändring av tidpunkt för utlämnande av nummerlapp från 2 veckor till 

en vecka. Detta för att underlätta vid eventuell senareläggning av sista 

anmälningsdag.  

Protestförfarandet bör finnas med i utställningskatalogen.  

PR shopen finns på plats. (Marianne kontaktar PR)  

 

b) Domare till 2017 års utställningar klara.  

Bokade är: 

Årsmötesutställningen: Kriistina Niemelä & Tatayana Popova 

Scandinavian & SSU Helmut Weiler, inväntar svar från ytterligare en domare. 

Högbo Bruk: Bo Skalin och Ann Stavdahl – i samarbete med GäKK 

November: Terje Lindström 

 

c) Skrivelse 57:16 sänds vidare till utställningskommittén. 

 

g) Tidningen  

Föredragande: Yvonne Brink 

Inget att rapporter 

 

h) PR.shopen 

Ingen rapport förelåg. 

 

i) Avel & hälsa 

Föredragende: Ulrika Stenholm 

Gruppen som arbetar med RAS har nu kommit in i slutafasen av arbetet. 

Det behövs ett förtydligande i RAS om de projekt föreningen arbetar med för att 

försäkringsbolagen skall betala ut ersättning. (T.ex. OCD, entropium, 

skelettcancer, EP. Index skall också föras in i RAS.  

Skrivelse 53:16 a) och b) Inbjudan till kurs har inte fått någon respons. 

Skrivelse 58:16 är vidarebefordrad till berörd kommitté. 

 

j) Lokalområden 

Ingen rapport förelåg. 

 

k) Medlemshantering 

Ingen rapport förelåg. 

 

l) Tävlingskommittèn 

Föredragande: Angelica Göbel 

a) Rapport om SM i bruks – spår och lydnad. Fråga från kommittén om Rosetter 

och pokaler. 

b) SM arrangör 2017. Skutskärs Bk tillfrågade men har ännu inte svarat. 
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Skrivelse 60:16, 63:16, 64:16, 67:16 och 68:16 ska gås igenom av kommittén för 

att senare rapporteras av till styrelsen. 

 

m) Uppfödarkommittén 

Föredragande: Yvonne Brink 

2 uppfödarutbildningar planeras under hösten.  

8-9/10 i Umeå och 29-30/10 i Upplands Lo 

 

n) Jubileumskommittén 

Ingen rapport förelåg 

 

o) Sponsorkommittén 

Ingen rapport förelåg 

 

 

p) Hemsidan 

Rapporterades att Webshopen är på gång 

 

§65 Hänvisningsreglerna 

Skrivelse 72:16 och 73:16 tas upp vid nästa fysiska möte. 

 

§66 Organisation 

a) Organisationsgruppen – Inget att rapportera 

b) Skrivelse 71:16 ang. etik. Faller utanför fatalietid och läggs därför till handlingarna. 

 

§67 Lokalområdes och kommittékonferens 2016 

Planeras till 22-23/10. Tid och plats meddelas senare. Program och tankar från styrelsen 

mailas in snarast till sekreteraren. 

Uppdrogs till infokommittén att kommunicera ut datumet till berörda. 

 

§68 Övriga frågor 

a) Åtgärdslista uppdateras och fylls på. 

b) Webenkäten sakll utvärderas.  

Uppdrogs till Leif Stang att göra en sammanställning och presentera på det fysiska 

mötet i Augusti. 

 

§69  Nästa möte 

Telefonmöte den 29/6 klockan 19.00. Ordförande skickar ut kallelse, telefonnummer 

och kod. 

 

§70 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och givande diskussioner och 

förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 

 

 

Lena Jonsson    Yvonne Brink 

    Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

Leif Stang 


