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

Protokoll nr: 8/2016
Protokoll fört vid styrelsemöte,
telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 14 september 2016
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Lena Jonzon,
Suppleant Marianne Rexlinger, Suppleant Leif Stang.
Meddelat frånvaro: Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Ordinarie ledamoten Ulrika Stenholm
och Angelica Göbel.

§ 101.

Mötets öppnande.

Yvonne Brink inledde mötet med att meddela att Angelica Göbel, på grund av sin omfattande
utbildning, inte har möjlighet att sitta kvar i styrelsen och avgår, men sitter kvar tills vidare i
tävlingskommittén.
Det innebär att Leif Stang som 1:e suppleant kommer att fram till årsmötet tjänstgöra som
ordinarie ledamot.
Yvonne Brink förklarade därefter mötet för öppnat

§ 102.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 103.

Val av justeringsman

Leif Stang valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 104.

Protokoll nr 7/2016 från 2016-08 20-21

Justering av protokoll nummer 7.
Protokoll nr 7 justerades med en rättelse: Korrekt datum till LO- kommittékonferensen skall
vara 22-23 oktober 2016.
§ 105.
Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte
Skrivelser 112:16-127:16
§ 106.
Avgående skrivelser
Inga avgående skrivelser.
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§ 107.
Ekonomi
Kontoställningar
Centralt konto 84.305,73 kronor
Lägerkontot 239.598,47 kronor
Mentalkontot 21.406,96 kronor
PR 8.345,81 kronor
SSU 7.591,84 kronor
Utställning 12.818,67 kronor
Föreningskonto 0,0 kronor
Västernorrland 1.5781,10 kronor
Sparbanken 472,56 kronor
Sparbanken 60.156,14 kronor
Presentation av en mera detaljerad redovisning av verksamheten mot budget bordlägges till
nästa möte.
En obetald faktura finns på grund av att den gått till annan person i klubben.
Budgetuppföljning bordlägges till nästa möte.
Utbetalda bidrag till mästerskap: Utbetalat 5000 kronor till IPO-laget, samt betalat startavgifter
till VM. Ytterligare 999 kronor kommer att utbetalas till laget då det var ytterligare en
deltagare. Till patrullhunds SM ska ansökan inkomma för att pengar ska betalas ut.
Västernorrland - bordlägges till nästa möte.

§ 108.
Kommittéer
A) Läger
Norrlägret var mycket uppskattat av våra medlemmar. Fortsatt jobb med att hitta lägerplatser.
B) 2016 års Rottweilerevent SSU
Formulär- bordlägges till nästa möte.
C) Registerkommittén
Registeransvarig inkommit med förslag på hur sammanställningen skulle kunna se ut och det
har skickats till hela styrelsen. Kennelnamn ska finnas med.
Majoriteten tycker att vi provar layouten, det kommer att finnas möjlighet till justeringar om
behov finns.
Uppdrogs till Leif Stang att meddela registerkommittén.
.D) Sponsorkommittén
Ideell förening - Tjäna pengar eller inte?
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Styrelsen diskuterade ämnet och kunde konstatera att pengar behövs för att kunna driva
verksamheten framåt men det är önskvärt att få se exempel från en annan förening som
fungerar idag.
Ämnet kommer att diskuteras på LO och kommittékonferensen i oktober.
E) Rottweilers mentalitet och exteriör
Skrivelse 123:16 Oförändrade regler för mentaltest.
Regler för mentaltest kommer att vara oförändrade under närmaste 5-års period
126:16 Inbjudan utbildning mentalbeskrivare valp.
Uppdrogs till Patrik Grönfeldt att undersöka om det finns någon kandidat eller om det är
tillräckligt för närvarande.
Skrivelse ang. beslut i SKK CS ang. MT där SKK beslutat att ingen förändring i mentaltest
skall ske den närmaste regelrevideringsperioden.
Skrivelse från Ingrid Tapper inkommit ang. SKK CS beslut.
Skrivelse från Övre Norrlands distriktet ang. SKK CS beslut.
Båda skrivelserna påtalar bl.a. att SKK CS inte bör besluta över huvudet på SBK
förbundsstyrelses beslut.
Styrelsen beslutade efter genomgång att lägga båda skrivelserna till handlingarna.
Det finns önskemål att arrangera BSE – Breed Standard Evaluation i Sverige igen.
Yvonne Brink är första domare utanför Sverige och kan ställa upp.
Uppdrogs till Patrik Grönfeldt sammankallande i mentalkommittén och Yvonne Brink att ta
fram datum till ett första BSE test att genomföras på Södertälje BK.
G) Utställning
Skrivelse 118:16 Eva Nilsen är ny domare på vår ras.
En medlemsfråga om hur man ska gå till väga för att bli rasdomare.
Uppdrogs till Yvonne Brink att lägga ut länk på vår hemsida till SKK:s information om
utbildningsgången till exteriördomare.
H) Tidningen
Material behöver inkomma till tidningen. Layouten på tidningen är fortsatt jättebra.
Tack till Sara Lindblom som tillsammans med Soffie Modin gjort ett toppen jobb.
I) PR-Shopen
Ekonomi- Östra LO har inte betalat sin räkning.
Marianne Rexlinger informerade om att, det kostar mer med reseräkning än vad försäljningen
inbringar när shopen finns på plats på olika evenemang.
PR shopen har ett önskemål om att kunna ha en större försäljning hemifrån.
Marianne Rexlinger har i uppdrag att tillsammans med Patrik Grönfeldt arbeta med att få igång
webshopen vilket då gör att mera försäljning kan ske enligt önskemål.
Dock finns ett behov att shopen kan finnas närvarande vid våra större arrangemang som t.ex.
SSU.
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Marianne Rexlinger föreslog att klubben tar ett policy beslut att inte ingå royalty avtal, allt ska
gå genom styrelsen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Rapporterades vidare att lite nya produkter har kommit, penna, korthållare till telefonen samt
smideshängare.
Styrelsen tackar för rapporten och ser positivt på framtiden för PR-shopens verksamhet
J) Internationell och Nordiska
Skrivelse 119:16 Hundmisshandel.
Mannen som bor i ett annat land får inte tävla i Tyskland och nu inte heller i IFR.
Uppdrogs till sekreteraren att sätta ihop en skrivelse enligt Soffie Modins förslag som ska
publiceras på Facebook, tidning osv
Kallelse till möte i IFR i Finland, Yvonne Brink åker på detta som Sveriges delegat.

K) Avel & Hälsa
Skrivelse 112:16 Hälsoprogram.
116:16 SKK Play.
120:16 Forskningsnyheter.

JLPP (Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy)
Styrelsen diskuterade sjukdomen som uppmärksammats i Tyskland. Den omnämns också på
Rysk Svart Terrier.
Det kommer att bli krav på DNA test i Tyskland på avelsdjur.
Yvonne Brink åtog sig att kontakta Tyska Kennelklubbens ordförande Peter Friedrich och
efterhöra om vi kan få ta del av den information som finns samt att kontakta SKK:s
avelskommitté och höra om SKK har fått någon information om ev. fall i Sverige.
Föreslogs att det är viktigt att avels och hälsas veterinär Ewa Maria Söderman inkopplas då det
finns bra möjligheter för en veterinär att få ta del av information som kanske annars inte släpps
ut.
Styrelsen beslutade enligt förslaget och att Yvonne Brink ges i uppdrag att få fram
information som överlämnas till Ulrika Stenholm kontaktperson för avel och hälsokommitté
och att styrelsen hålls uppdaterad i ämnet.
Anna Lindgren, avel och hälsa är också aktiv avseende JLPP.

L) Lokalområden
Marianne Rexlinger föreslår att styrelsen startar ett forum endast för aktiva inom
lokalområdenas styrelser och huvudstyrelsen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
M) Medlemshanteringen
Fåtal medlemmar som får tag i medlemshanteraren.
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Uppdrogs till Rebecca Cedervall att kontakta medlemshanteraren och efterhöra vilka rutiner
som finns.
N) Tävling
Skrivelse 114:16 Resultat av arb. med lydnaden.
Har vi rapport från Rasmästerskapet?
Styrelsen önskar att alla resultat också finns på vår hemsida och vår facebooksida.
Rasmästerskapet invigdes av ordförande Yvonne Brink.
a) Rapport från Rasmästerskapet Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att kontrollera upp
resultat.
b) SM 2017
Styrelsen fick det glädjande beskedet att Rasmästerskapet 2017 är klart.
Härnösands BK arrangerar – Svenska Rottweilerklubben tillsammans med Svenska
Dobermannklubben sammarbetar för att hålla nere kostnader.
Rasmästerskapet kommer att genomföras 16-17 september 2017.
c) SM 2018 –bordlades till nästa möte.

O) Uppfödarkommittén
Skrivelse 115:16 Uppfödarkonferens 2017 Central uppfödarkonferens.
115:16 SKK Play.
121:16 Mycket svårt att få kullar på hänvisning.
Uppdrogs till Yvonne Brink att tillsammans med Johanna Haglund ta fram ett tydligt formulär
för förtydligande av valphänvisning.

P) INFO/ PR
Skrivelse 117:16 SBK-Info
Rapporterade Lena Jonsson att infokommittén har inte hunnit med att göra någon mall för
infobrev.
Kommittén önskar information från alla LO:n, samt centralt styrda arrangemang.
Kommitten föreslog att det bör vara” informationsplikt” till infokommittén från var och en som
har aktivitet, som kan kommuniceras ut i klubben. Infobrevet skall vara ett komplement till
tidningen.
Styrelsen anser det viktigt att vi nu får in material när vi fått en infokommitté som kan
kommunicera ut nyheter och beslutade enligt kommitténs önskemål.
Marianne Rexlinger åtog sig att skicka vidare det som kommer in till Facebook.

Q) Jubileumskommittén
En i kommittén har inte internet men det har lösts genom att kommunicera via SMS.
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Telefonmöten är också aktuellt. Kommitten skall försöka komma i kontakt med gamla
uppfödare.
som inte längre föder upp rasen för att få lite information ”Hur var det då?”
Informerades också om att kontakt har tagit med PR-kommittén.
S) Hemsidan
Inget att rapportera.

§ 109 Hänvisningsreglerna
Ulrika har ett uppdrag ang. ögonlysning. Rapport på nästa möte.

§ 110 Organisation
Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att skapa ett årshjul för styrelsens arbete.
Skrivelse 124:16 minnesanteckningar, telefonmöte utskottet.
Kallelse till telefonmöte med SBK centralt. Yvonne Brink deltar den 6/10.
Yvonne Brink informerade styrelsen om att kontakt tagits med ansvarig för lathunden på SBK
så Johanna Haglund skall få lathunden och kunna börja arbetet med att lägga in
exteriörprotokollen.
Styrelsen tackade för informationen.
Föreslogs att tillsätta en arbetsgrupp för medalj och utmärkelser avseende både för SBK:s och
SKK:s förtjänsttecken. Föreslogs att Lena Jonsson och Marianne Rexlinger ingår i gruppen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 111 RAS
Inget att rapportera

§ 112 Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016
Plats 22-23/10 Södertälje BK, detaljerad redovisning- riktad mot budget.
I kallelsen kommer det uppmanas att alla inkommer med budget samt verksamhetsplan från
kommittéer och LO:na innan konferensen. Verksamhetsplan är ett MÅSTE.
Kallelse och program kommer att skickas ut så snart vi fått OK från en av föreläsarna.

§ 97 Åtgärdslistan
Bordlägges till nästa möte.

§ 98 Övriga frågor
Leif Stang som har uppdraget att se om det finns ett alternativ till Binero, informerade om att
de som hade funnits i åtanke inte längre går att få avgiftsfritt. I dagsläget finns inget annat än
Binero.
Styrelsen tackade för informationen.
6

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

§ 99 Nästa möte
Nästa möte är den 12/10 2016 per telefon.

§ 100 Mötets avslutande
Ordförande Yvonne Brink tackar för gott engagemang och bra arbete och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras

Justeras

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Leif Stang
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