Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr :6/2016
Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska
Rottweilerklubben/AfR den 29/6 2016
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten,
Ordinarie ledamöter Ulrika Stenholm och Lena Jonzon, Suppleant Leif Stang,
Suppleant Marianne Rexlinger,
Meddelad frånvaro: Kassör Rebecca Cedervall
Frånvarande: Angelica Göbel

§ 71.

Mötets öppnande.

Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 72.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 73.

Val av justeringsman

Lena Jonsson valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 74.

Protokoll nr 5/2016 från 2016-06-07

Protokoll nr 5/2016 bordlades till nästkommande möte.
§ 75.

Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte 75:16-83:16

§ 76.
Avgående skrivelser
1:2016 Till SBK och kopia till skriftställaren, Tidningen, Facebook och hemsidan angående
utställningsbestämmelserna.
§ 77.
Ekonomi
Ekonomisk rapport och rapport från kassörens uppdrag kommer på nästa möte i augusti.

§ 78.
Kommittéer
a) Läger
Inget att rapportera
b) 2016 års Rottweilerevent SSU
Kommittén har informerat om att man är orolig att budgeten inte kommer att hålla inför årets
event.SSU kommittén har gjort vad dom kan för att dra ner på kostnader gällande boende för
de som arbetar under helgen. Sören Moberg Sponsorkommitten sponsrar kostnaden för middag
till domare, samt stöttar ekonomiskt för muggarna som var ett förslag att sälja. Ordförande
Yvonne informerar SSU kommittén angående sponsringen.
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Styrelsen skickar ut en förfrågan till SSU kommittén om hur dom kan se över kostnaderna.
Informerades om att Tyska ADRK har ett prov BSE, Breed Standard Evaluation, där Sverige
som första land i världen utanför Tyskland kommer att få möjlighet att genomföra detta.
Yvonne Brink informerar SSU-kommittén
Utdrag från minnesanteckningar vid möte i SSU-kommittén 2016-06-15.
Katalogen är i stort sett klar och PM ligger för utskick.
Anmälningssiffror:
Valpar 50, SSU ca 95,Sommarspecialen ca 95
Thomas Ehlén kommer att vara kommissarie. Bestyrelsen är klar. I övrigt är allt under kontroll.
Lydnadstävling
Arbetet fortskrider planenligt och Yvonne Brink meddelar att Anette Åslund och Eva Werther
är tävlingsledare, skrivare kommer att kompletteras med.
Anmälningssiffror:Lydnadsklass I 14, Klass II 10, Klass III 5, Elitklass 5
IPO: Provledare är Micke Ström.
Anmälningssiffror:BSL I 1, BSL III 1,IPO I 2,IPO II 2, IPO III 5
MH
Arbetet fortskrider planenligt
Anmälningar:
11 stycken (8 rottweiler och 3 andra raser)
Sponsorer, annonser och monterplatser
Yvonne arbetar på att få fler annonsörer, hon har fått in 6 helsidor nu. Irene säkerställer med
Soffie att hon fått information innan katalogen trycks.
Monterplatser 2 stycken är aktuella + PR-shopen.
Priser
Yvonne Brink kommer att sponsra pokaler till BIR och BIM och cert. Ekkransarna till de
vuxna segrarna är beställda.
Information om att samtliga titelvinnare (hundar på SSU) ska erbjudas gratis deltagande
nästkommande år på SSU ska läggas med i katalogen, Irene lägger med informationen.
Diplom är beställda och på gång och Carina Nilsson kommer att skriva dessa.
Helén ska kontakta medlem igen som sett över möjligheten att sponsra bajamajorna.
Fotografering
Fotografen kommer att finnas tillgänglig vid sekretariatet klockan 12.00 och klockan 14.00 för
fotografering av vinnare. Vinnarna tar själva ansvar för att de fotograferas. Informationen
kommer att finnas med i katalog och PM.
Boende
Yvonne Brink kommer inte att boka boende utan bor på klubben för att hålla nere kostnaden.
Helén kommer också att stå för sin hotellkostnad själv.
c) Registerkommittén
Inget att rapportera.
d) Info PR/INFO
Utskick har gått ut till alla lokalområden och kommittéer angående lokalområdes och kommitté
konferensen i höst.
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Ansvarig för klubbens facebooksida har meddelat att hon inte har möjlighet att ha kvar sitt
uppdrag och ber styrelsen att hitta en ersättare.
Styrelsen beslutar att Marianne Rexlinger tills vidare tar över ansvaret för klubbens Facebook.
e) Rottweilers mentalitet och exteriör
Centrala kommittén arrangerar två dagar med MH i samband med SSU och tre MH den 2223- och 24 juli i Södertälje.
Skrivelse från medlem som inte anser sig ha fått svar
Patrik Grönfeldt sk i kommittén har besvarat frågorna.
Skrivelse 79:16 – Arbetsbeskrivning. Finns på hemsidan. Uppdrog till sekreteraren att besvara
frågan.
Skrivelse 83:16 - Exteriörbeskrivarutbildning. Bordlagt till augustimötet
Möte i kommittén? Uppdrogs till sammankallande Patrik Grönfeldt att kalla till möte och
diskutera arbetet inom kommittén.
F) Utställning
Enligt arbetsbeskrivningen har utställningskommittén fram till 30/6 på sig att inkomma med en
ekonomisk halvårsrapport. Eftersom mötet är den 29/6, har detta inte inkommit. Detta ska
styrelsen ha med i fortsatta arbetet, vid skapandet av ”årshjulet”.
g) Tidningen
Styrelsen beslutade att tillsätta Sara Lindblom som medarbetare i redaktionen av tidningen
Rottweilern.
Styrelsen hälsar Sara välkommen och önskar Lycka till.
h) PR-Shopen
Ekonomirapport går ej att få till detta mötet p.g.a problem med diverse program.
Webshopen har ej kommit igång ännu, men det ligger nära i tiden.
PR-shopen behöver få en central plats tydlig och lätt att hitta på vår hemsida.
i) Avel & Hälsa
Skrivelse 77:16 Forskningsnyheter
Ulrika Stenholm har skickat skrivelsen vidare till kommittén för avel och hälsa,
och gjort en påminnelse om att de bör komma in med ekonomisk rapport och att även lägga en
budget.
j) Lokalområden
Generell uppfattning är att lokalområdena önskar är att sköta sig själva. Styrelsen ser inget
problem i att våra LO jobbar självständigt men det måste finnas en medvetenhet om att
totalansvaret ligger hos huvudstyrelsen. Frågan ang. sponsorer har ställts och styrelsen
konstaterade att det kommer att bli en av punkterna på höstens konferens
k) Medlemshanteringen
Inget att rapportera.
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l) Tävling
Rapport från telefonmöte i kommittén 2016-06-15
Förfrågningar har sänts till olika lokalklubbar ang. att arrangera bruks SM för 2017. Klubbarna
efterfrågar mer information från rasklubben. Vindringspriset ni sök har eftersökts en längre tid
men styrelsen tvingas konstatera att den är försvunnen. En ny pokal måste inköpas.
81:16 Avsägelse från tävlingskommitten.
Sammankallande i tävlingskommittén har beslutat att avsäga sitt uppdrag. Styrelsen tackade för
genomfört arbete och önskade Lycka till.
Styrelsen beslutade tillsätta Karin Morander som ny sammankallande i tävlingskommittén.
Rapport angående skrivelse 60:16 – Gruppmoment antal hundar i Lydnadsklass I,
63:16 – SBK dispens för lösa hundar vid tävling
64:16 – Ang. remiss Lydnadsprov,
67:16 - Tävlingsbok
68:16 – Begäran till SKK ang.MH
m) Uppfödarkommittén
Inget att rapportera
Skrivelse 75:16 Uppfödarlistan
Skrivelse 77:16 Forskningsnyheter.
n) Jubeleum
Inget att rapportera
o) Sponsor
Uppdrogs till Yvonne Brink att inbjuda sammankallande i sponsorkommittén att delta under
några timmar vid nästa styrelsemöte för att diskutera sponsorer inom rasklubben.
P) Hemsidan
En uppfödare har kontaktat sekreteraren med anledning av att kull inte kommit ut på hemsidan.
Sekreteraren har tagit kontakt med ansvariga och informerat.
§ 79 Hänvisningsreglerna
a) Skrivelse 78:16 – Revidering av valphänvisningsregler
Arbetet pågår och skall vara klart under hösten
§ 80 Organisation
Organisationsgruppen arbetar med nya arbetsbeskrivningar för det nya utskottet Avel och
Hälsa med utskottsgrupper.
Skrivelse 76:16 SBK Info nr 3
Skrivelse 80:16 Stambokföringsavgifter
b) 84:16 Att skapa årshjul för måslstyrning. Uppdrogs till styrelsen att gå igenom skrivelsen
inför mötet i augusti.
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c) 85:16 medlems- 100 000 medlemmar
d) 86:16 SKK- föreningsbrev
e) 87:16 SKK-information
§ 81 Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016
Konferensen genomförs den 22-23 oktober 2016.
Beslutades att uppdra till PR/Infokommitten att meddela lokalområdena samt efterhöra om det
finns några specifika frågor man önskar få med på programmet. . Styrelsen kommer presentera
vikten av samarbete samt diskutera etik-moral i föreningsarbetet.
§ 82 Åtgärdslistan
Den är inte uppdaterad då protokoll inte kommit fram.
§ 83 Övriga frågor
Binero- mailen.Det har varit en del problem med Bineromailen. Ansvarig har fått information
om en del.
Uppdrogs till Leif Stang att titta på om det kan finnas något annat alternativ.
§ 84 Nästa möte
20-21 augusti - Fysiskt möte på Södertälje BK.
§ 85 Mötets avslutande
Ordförande Yvonne Brink tackar för ett bra möte och förklarar detta möte avslutat.

Vid protokollet:

Justeras

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Lena Jonsson
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