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Protokoll  nr: 9/2016 
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte Rottweilerklubben/AfR den 12 oktober 2016 
Närvarande:  
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena 
Jonson, Ledamot Ulrika Stenholm, Suppleant Marianne Rexlinger 
 
Meddelat frånvaro: Leif Stang 
Frånvarande: Patrik Grönfeldt 
 
§ 117.  Mötets öppnande. 
Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.  
  
§ 118.  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 119.  Val av justeringsman  
Ulrika Stenholm valdes att jämte ordförande Yvonne Brink justera protokollet. 
 
§ 120.  Protokoll nr 8/2016 från 2016-09-14 
Justeras med ändringar av § 97,98,99 och 100 är felaktiga och skall vara § 113,114,115 och 
116. 
Godkändes därefter och läggs till handlingarna 
 
 
§ 121.  Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte  
Skrivelser 128:16-149:16 
 
§ 122. Avgående skrivelser 
A 3:16 - A 5:16 
  
  
§ 123.  Ekonomi 
Kontoställningar 
Centalkonto     69 842,23 
Läger   212 767,47 
Mental     21 406,47 
PR       1 574,81 
SSU       8 971,28 
Utställning     24 602,23 
Föreningskonto      6 865,00 
Placeringskonto         472,56 
Placeringskonto    60 156,14 
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Kassör Rebecca går igenom en mer detaljerad budget. Med inriktning på kostnader för 
klubben. 
 
Fortsatt lågt antal medlemmar, för övrigt ser det bra ut. 
 
Budget inför 2017, 2018 och 2019 har inkommit från tidningen och från lägerkommittén. 
 
Västernorrland - bordlägges till nästa möte. 
 
Ett extra möte med personer som kommer ingå i nya utskottet/utskottsgrupper där uppskattad 
kostnad hamnar på 30 000-50 000 kronor. Lägerkommittén har sagt ok att bidra med medel för 
att täcka kostnader för detta.  
 
Skrivelse 131, 132, 133, 138,1 39, 140, 141:16 Budget, Rambudget och Verksamhetsplan - 
Läger. 
 
Styrelsen beslutar att AfR betalar flyg för Anna Lindgren för att resa till LO-Kommitté 
konferensen. 
 
AfR betalar deltagaravgifterna till IFR för tävlande på IPO-VM. 
Kassören har hemställt om en ekonomisk redovisning från Upplands LO, som arrangerade 
rasmästerskapen i bruks 2016. 
Kassören informerade om att redovisningen har ännu inte inkommit.  
 
Beslutades att ta ut ettusen (1.000) kronor från PR kommitténs konto för att betala för 2014 
och 2015 års bragdrottweilern. 
 
Ordförande Yvonne Brink samt kassör Rebecca Cedervall får i uppdrag att gå igenom vilka 
som har tillgång till klubbens konton. 
  
§ 124. Kommittéer 
a) Läger 
Skrivelse 144:16 Protokoll från möte i lägerkommittén 
Samtliga hade gått igenom anteckningarna och det fanns inga frågor. Styrelsen tackar för 
anteckningarna från mötet och lägger dessa till handlingarna. 
 
B) 2016 års Rottweilerevent SSU 
Skrivelse 142:16 Checklista 
 
C) Registerkommittén 
Inget att rapportera 
 
.D) Sponsorkommittén 
Finns tankar på att försöka skapa någon form av hundcenter. Sören Moberg, sammankallande i 
sponsorkommittén, inbjuds till en av dagarna vid vårt fysiska möte i december för att informera 
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styrelsen.  
 
E) Rottweilerns mentalitet och exteriör 
 Status på arbetet med att lägga in exteriörprotokollen i Lathunden. 
 Datum för BSE i Södertälje 
 Databas – har arbetet påbörjats? 
 Planerade MH 2017? 
 Planerade funktionärsutbildningar? 
 Delaktighet i uppfödarkonferens 2017. 
 Skrivelse 128:16 ang. exteriörbeskrivare och krav för utbildning till exteriördomare 
 Vi behöver titta över vilka som ska stå med på denna lista. 
 Skrivelse 145:16 från Västra distriktet ang. att SKK sagt nej till SBK:s begäran om reviderat 
MT. 
Då mentalansvarig ej fanns närvarande bordlades punkten till nästa möte. 
 
  
G) Utställning 
Årsmötesutställningen – rapport 
Det har kommit styrelsen tillkänna att kommittén har drabbats av div sjukdomar och andra 
tråkigheter som vi djupt beklagar. 
Skrivelse 128:16 Krav på utbildning till exteriördomare. 
Styrelsen diskuterade vidareutbildning av exteriördomare. Styrelsen beslutade gå in med 
följande svar: En domare som önskar vidareutbilda sig på Rottweiler skall delta på en 
exteriörbeskrivning med minst 6 deltagande hundar och vara passiv elev vid minst en 
rasspecial. 
Uppdrogs till sekreteraren att svara skriftställaren.  
 
Avgående skrivelse A 5:16 till STOKK. Tillstyrkan för Marianne Rexlinger att gå CUA 
utbildning.   
 
 
H) Tidningen 
Tidningen behöver få in material. 
 
I) PR-Shopen 
Webshopen – Patrik & Marianne  - Hur långt har de avancerat? 
Onödigt att lägga pengar på detta. Skapar i stället en form för detta via Facebook. Det kommer 
även i fortsättningen att kunna betalas in via BG, men nu kommer man även kunna swischa 
som betalningsalternativ. PR-shopen känner en stor glädje över att ett minusresultat har blivit 
ett plusresultat.Ansvariga jobbar också med att få in nya bra saker till shopen. Styrelsen tackar 
för den positiva informationen och ser med tillfredsställelse på framtiden.  
 
 
J) Avel & Hälsa 
Informerades om att det måste ha skett ett missförstånd och att Sara Awander kvarstår i 
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kommittén, men vill inte ha hand om mailen.  
 
Förfrågan om hane till en tik som inkommit tidigare har åtgärdats och uppfödaren har fått 
förslag.  
 
Ulrika Stenholm och Marianne Rexlinger är anmälda till SKK:s avelskonferens.   
  
 
 
K) Lokalområden 
 Lokalområdens verksamhetsområde – Skrivelse från medlem. 
 Uppdrogs till sekreteraren att  skicka svar till medlemmen. 
 
 Skrivelse 143:16 ang. representant i Hallandsdistriktet. 
 Skrivelse 146:16 datum för årsmöte i Västra Lokalområdet. 
 
 Avgående skrivelse A 3:16 till Upplands Lo svar på ekonomisk fråga. 
 152:16 Medlemsmötesprotokoll Värmland –Dal. 
  
 
L) Medlemshanteringen 
Inget att rapporteta 
 
M) Tävling 
Sekreteraren Malin Sten har ett uppdrag att kontrollera upp resultaten från 2016 års SM. 
Informerades om att resultaten ligger upplagda på hemsidan. 
Styrelsen tackade för informationen 
 
2018 års Rasmästerskap kommer att genomföras i Tidaholm med Tomtens BK som arrangör.  
 
Kommittén diskuterar med Norrköpings BK om arrangörsskapet för 2019 års Rasmästerskap. 
Problemet är datum. Uppdrogs till kommittén att låta Norrköpings BK  komma med förslag på 
datum.  
Styrelsen tackar  för ett bra arbete med Rasmästerskapen och en bra framförhållning.  
 
Då Angelica Göbel lämnat styrelsen måste en ny kontaktperson utses. 
Styrelsen beslutade att som ny kontaktperson utse Lena Jonsson.   
Skrivelse 150:16 Boxerklubben utmanar. 
Utmanade av Boxerklubben att deltaga vid Vindälvsdraget.  
Skrivelse 151:16 Sv.Rottweilerklubbens tävlingar 2017. 
Skrivelse 155:16 Sv.Rottweilerklubbens tävlings 2017. 
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N) Uppfödarkommittén 
Yvonne Brink informerade om att en Uppfödarkonferens  behöver genomföras 2017 och då 
gärna med en mentaldag. Det finns en möjlighet till bidrag från SKK för mentaldagen. 
Bör  bli en av punkterna i den nya organisationen med utskott/utskottsgrupper 
Ansvarig för mental Patrik Grönfeldt kan komma med förslag på innehåll. 
 
Skrivelse 147:16 Infobrev från SKK ang. spännande nyheter för dig som uppfödare  
 
 
o) INFO/ PR  
Skrivelse 128:16 ang. information om Rottweiler på SBK:s hemsida. 
SBK önskar lite nya bilder.  
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att ta fram förslag på bilder och tillsända styrelsen för 
påseende.  
Skrivelse 148:16 Ang. trycksaker 
Skickar detta vidare till PR-shopen som tar del av detta och gör prisjämförelser. 
Skrivelse 149:16 Inbjudan till ras och specialklubbstorg My Dog Göteborg 
Skickas vidare till västra LO som kanske kan ha hand om rasmontern. 
 
Föreslog Lena Jonsson att Mats Edström tillsätts som ny medlem i Info/Pr kommittén 
Styrelsen beslutade enligt förslaget   
 
P)Internationell och Nordiska 
Rapport från extra möte i IFR i Finland. 
Det var hårda diskussioner kring arbetet i styrelsen. Föreslogs och röstades om misstroende 
mot sittande styrelse som inte gällde alla. Det blev val av styrelse och flera från gamla styrelsen 
tillfrågades om omval. Yvonne Brink som varit sekreterare, ställde inte upp på omval med 
anledning av hur jobbigt sista året varit i styrelsen. En sekreterare måste få information etc. om 
avgående skrivelser m.m. vilket inte var fallet här. Den nya styrelsen leds av ordförande från 
Belgien och vice ordförande från Schweiz.  
 
Yvonne Brink föreslog att Svenska Rottweilerklubben skall skicka in en skrivelse till IFR om 
att arbeta för att klubbar inom organisationen inte skall tillåta avel på tikar under 18 månader. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget och uppdrog till Yvonne Brink att ”författa” brevet som 
skall vara på engelska och skicka ut till styrelsen. Brevet sänds sedan från sekretaren Malin 
Sten. 
 
Q) Jubileumskommittén 
Kontaktperson till jubileumskommittén 
Styrelsen beslutade tillsätta Yvonne Brink som kontaktperson till kommittén   
 
R) Hemsidan 
Inget att rapportera 
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§ 125 Hänvisningsreglerna 
Ulrika Stenholm har uppdrag ang. ögonlysning – rapport. 
Viktigt att det skrivs en motion till årsmötet angående att ögonlysning inte ska ligga som ett 
årsmötesbeslut.  
Ulrika Stenholm har tittat närmare på raser som är mer utsatta för ögonsjukdomar.  
Ulrika Stenholm åtog sig att skriva en motion ang. ögonlysning. 

 
§ 126 RAS 
Rapporterade Ulrika Stenholm att RAS är klart inom kort.  
Målsättningen är att styrelsen skall kunna ha det inför kommande fysiska möte i december. 
 
 
§ 127 Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016 
17 stycken anmälda till konferensen. 
Yvonne stuvar om i programmet då punkten om sponsring kommer att bli mycket kortare. 
Konstaterades att det är få LO:n som anmält till konferensen. Diskuterades att det kanske är 
dags att ändra på upplägget konferensen. Kommer att finnas med på dagordningen vid nästa 
fysiska styrelsemöte. 
Styrelsen beslutade att köpa böcker i föreningsteknik till alla aktiva LO:n. 
 
 
§ 128 Organisation 
Arbetsgruppen organisation  
Möte med personer som kommer att ingå i utskott och utskottsgrupper samling 26/11  
samt 27/11.  Utskottet skall sjösättas 2017-01-01. 

  
Arbetsgruppen förtjänsttecken/Medaljer i SBK och SKK. 
Rapport om pågående arbete. Information om vad som gäller för de olika utmärkelserna. 
Arbetsgruppen inkommer med förslag på namn. 
 
Organisationsutredningen SKK 
Skrivelse 129:16 Inbjudan till informationsträff den 19 november 
Vi får undersöka om någon har möjlighet att närvara på informationsträffen. 
 
Årsmötet 2017 
Skrivelse 154:16 Offert från Scandic Upplands-Väsby 
Beslutades att årsmötet avhålls på Scandic Hotell, Upplands-Väsby och uppmanar styrelsen att 
snarast anmäla om man önskar rum till sekreteraren Malin Sten. 
Det är viktigt att inte vänta då det är många aktiviteter på hotellet denna helg.  
 
§ 128. Åtgärdslistan 
Bordlägges till nästa möte. 
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§ 129 Övriga frågor 
RAS-torg på stora Stockholm. 
Kunde styrelsen konstatera att efter e-mailkonversation med SBK:s kansli så har inbjudan 
aldrig skickats ut från SBK. Har enligt uppgift ”hamnat mellan stolarna”. 
Detta innebär att vi inte får någon monter på Stora Stockholm 2016. 
Styrelsen beklagar detta allra djupast och vi har också förslagit SBK att vi skulle kunna få ha 
någon informatör i SBK:s monter på grund av SBK.s miss. 
Svaret var att ”Montern var redan bemannad” 
 
 
§ 130 Nästa möte 
VU möte den 9 november med bl.a. planering av arbetsmötet den 10-11 december. 
Nästa styrelsemöte den 10-11 december. Samling och försiktig start fredag den 9 december. 

 
  
§ 131 Mötets avslutande 
Ordförande Yvonne Brink tackar för gott engagemang och bra arbete och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras  Justeras 
 
 
 
Malin Sten   Yvonne Brink Ulrika Stenholm 
Sekreterare   Ordföande 
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Bilaga. Ej ut på  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
PAGE 6 

 
 
 
 


