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Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 
 

Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git 

Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Sara Awander och  

Tord Sivén ledamöter samt Susanne Backman suppleant 

 

Ej deltagande: Malin Åsander suppleant 

 

§ 98 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 99  Val av justeringsman 

Beslutades att välja Sara Awander som justeringsman. 

 

§ 100  Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helén Wallman som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Ingela Sundqvist att tillse att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§ 101 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från möte 2013-09-10 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 

webbmastern och facebooksidan.  

  

§ 102 Inkommande skrivelser  

Inkommande skrivelser 185:13 – 234:13 behandlas under separata paragrafer. 

 

§ 103 Lokalområden 
Inkommande skrivelse 203:13 Studiefrämjandet i Stockholm, kontaktuppgifter till Östra LO, 

kontaktuppgifter är skickade till Studiefrämjandet, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 104 Kommittéer 
 

Avel- och hälsa 

Inkommande skrivelse 205:13 SKK inbjudan temautbildning för avelsfunktionärer 5-6 april 2014 samt 

208:13 SBK Hälsoenkät är vidarebefordrade till avel- och hälsa, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 206:13 Medlem gällande rekommendation angående antal kullar på en tik, 

skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén för fortsatt hantering, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 207:13 SBK gällande avelsmåls- och uppfödarkonferens, är vidarebefordrad till 

uppfödarkommittén, registerkommittén samt avel och hälsa. Skrivelsen genomgicks och lades till 

handlingarna.  
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Internationell och nordisk kontaktperson 

Inkommande skrivelse 232:13 IFR minnesanteckningar, är publicerat på webbsidan, genomgicks och 

lades till handlingarna.  

 

Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör 

Inkommande skrivelse 200:13 SKK gällande utbildning BPH är vidarebefordrad till kommittén, 

skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommen skrivelse 202:13SBK gällande protokoll från exteriörbeskrivning, förfrågan är 

vidarebefordrad till MT-ansvarig med uppdrag att eftersöka vad som hänt med resultatet.  

 

Inkommande skrivelse 231:13 Chiltanas, ansökan om korningsdiplom uppfödare är vidarebefordrad till 

SBK för vidare hantering.  

 

Medlem 

Inkommande skrivelse 193:13 Hovawartklubben och 199:13 Svenska Schäferhundklubben gällande 

medlemskap, genomgicks, konstateras att vi inväntar övriga rasklubbars svar innan förslag på eventuell 

åtgärd tas fram.  

 

Redaktionen 

Inkommande skrivelse 191:13 Reklambyrå samt 204:13 Exaktvision Reklambyrå gällande 

tidningsproduktion, är vidarebefordrade till redaktionen för översyn, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

Registerkommittén  

Inkommande skrivelse 194:13 SKK gällande SKK rasdata, är vidarebefordrad till registerkommittén för 

kännedom, genomgicks och lades till handlingarna.  

 
Tävlingskommittén 

Inkommande skrivelse 189:13 SBK gällande tävlingar, genomgicks, konstateras att informationen 

kommer för sent till kommittén men den är nu vidarebefordrad för kännedom till dem, skrivelsen lades 

till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 190:13 SBK gällande återbetalning anmälningsavgift vid uppflyttning, 

informationen är vidarebefordrad till kommittén för arkivering för framtida ansvariga i kommittén. 

Skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 198:13 SBK gällande resultatredovisning tävlingar samt 201:13 SBK 

information gällande resultatlistor, komplettering IPO, 223:13 SBK information gällande 

uttagningsprov FCI VM (ej till LO) samt 229:13 Cristina Hundratio procent är vidarebefordrade till 

tävlingskommittén, IPO-ansvarig samt lokalområdena, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 218:13 SKK gällande BPH är vidarebefordrat till tävlingskommittén och 

mentalkommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
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Uppfödarkommittén 

Inkommande skrivelse 197:13 SKK gällande bok om avel, informationen är vidarebefordrad till 

kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Utställningskommittén 

Inkommande skrivelse 195:13 SKK gällande SRD vid inofficiella utställningar, är vidarebefordrad till 

utställningskommittén och till lokalområdena, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 211:13 SBK informationstexter gällande regler för utställning kastrerade hundar, 

är vidarebefordrad till utställningskommittén, facebookansvarig och ansvarig för webbsidan, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 105 Övriga frågor 
Inkommande skrivelse 185:13 SBK-info nr 5, är vidarebefordrade till lokalområdena, genomgicks och 

lades till handlingarna.  

 
Inkommande skrivelser 188:13 Söderhamns Sätteri AB, erbjudande, 196:13 och 219:13 Billiga kuvert, 

erbjudande samt 230:13 SKK, nyhetsbrev, 209:13 SKK påminnelse om utbildning i föreningsteknik, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 106     Mötet avslutas 

Ordförande Angelina Ohlsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helén Wallman  

 

 

Justeras 

 

 

Angelina Ohlsson Sara Awander  

Ordförande Ledamot  
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      Bilaga 1.  

 

Inkommande skrivelser  
185:13 SBK-info nr 5, gås igenom under övrigt. 

186:13 Facebookansvarig gällande PR-shopen, hänskjuts till styrelsemöte 2013-11-10 

187:13 Lägerkommittén, anteckningar och förfrågan gällande utökning av kommittén, hänskjuts till 

nästkommande möte.  

188:13 Söderhamns Sätteri AB, erbjudande, gås igenom under övrigt.  

189:13 SBK gällande tävlingar, gås igenom under tävlingskommittén 

190:13 SBK gällande återbetalning anmälningsavgift vid uppflyttning, gås igenom under 

tävlingskommittén.  

191:13 Reklambyrå gällande tidningsproduktion, gås igenom under redaktionen.  

192:13 Västra LO gällande My Dog och medel till byggande av bana, hänskjuts till möte 2013-11-10 

193:13 Hovawartklubben gällande medlemskap, gås igenom under medlem.  

194:13 SKK gällande SKK rasdata, gås igenom under registerkommittén 

195:13 SKK gällande SRD vid inofficiella utställningar, gås igenom under utställningskommittén 

196:13 Billiga kuvert, erbjudande, gås igenom under övrigt 

197:13 SKK gällande bok om avel, gås igenom under uppfödarkommittén 

198:13 SBK gällande resultatredovisning tävlingar, gås igenom under tävling.  

199:13 Svenska Schäferhundklubben gällande minskande medlemsantal, gås igenom under medlem.  

200:13 SKK gällande utbildning BPH, gås igenom under mentalkommittén 

201:13 SBK information gällande resultatlistor, komplettering IPO, gås igenom under tävling.  

202:13 SBK gällande protokoll från exteriörbeskrivning, gås igenom under mentalkommittén 

203:13 Studiefrämjandet i Stockholm, kontaktuppgifter till Östra LO, gås igenom under LO:n.  

204:13 Exaktvision reklambyrå gällande tidningsproduktion, gås igenom under redaktionen.  

205:13 SKK inbjudan temautbildning för avelsfunktionärer 5-6 april 2014, gås igenom under avel- och 

hälsa 

206:13 Medlem gällande rekommendation angående antal kullar på en tik, gås igenom under avel- och 

hälsa 

207:13 SBK gällande avelsmåls- och uppfödarkonferens, gås igenom under avel- och hälsa.  

208:13 SBK Hälsoenkät, gås igenom under avel- och hälsa 

209:13 SKK påminnelse om utbildning i föreningsteknik, gås igenom under övrigt.  

210:13 SBK valberedning gällande val 2014, hänskjuts till nästa möte 

211:13 SBK informationstexter gällande regler för utställning kastrerade hundar, gås igenom under 

utställningskommittén.  

212:13 SBK info nr 6, hänskjuts till nästkommande möte 

213:13  Medlem erbjudande om hjälp, hänskjuts till nästkommande möte 

214:13 SBK prov och tävling, gällande IPO-gruppen, hänskjuts till nästkommande möte.   

215:13 medlemmar, Motion gällande MH och MT, hänskjuts till nästkommande möte.  

216:13 medlem gällande fråga ställd till avel- och hälsa, hänskjuts till nästkommande möte 

217:13 Tävlingskommittén, tävlingar för 2014, hänskjuts till nästkommande möte.  

218:13 SKK gällande BPH, gås igenom under tävling 

219:13 Billiga kuvert, gås igenom under övrigt 

220:13 Facebookansvarig gällande EP, hänskjuts till nästkommande möte 

221:13 Ansvarig för hälsa, gällande EP, hänskjuts till nästkommande möte 

222:13 Facebookansvarig gällande EP-projektet, hänskjuts till nästkommande möte.  

223:13 SBK information gällande uttagningsprov FCI VM, gås igenom under tävlingskommittén 

224:13 SBK valberedning gällande val 2014, hänskjuts till nästa möte 
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225:13 Uppfödare gällande förtroendevalds agerande, hänskjuts till nästkommande möte 

226:13 Gällande hänvisningsregler, hänskjuts till nästkommande möte 

227:13 Marcus Dickson intresseanmälan om att hjälpa till, hänskjuts till nästa möte.   

228:13 MH-ansvarig gällande kostnad för MH, hänskjuts till nästkommande möte.  

229:13 Cristina Hundratio procent, gås igenom tävling 

230:13 SKK, nyhetsbrev, gås igenom under övrigt 

231:13 Chiltanas, ansökan om korningsdiplom uppfödare, gås igenom under mentalkommittén 

232:13 IFR minnesanteckningar, går igenom under internationell och nordisk kontaktperson.  

233:13 IPO-ansvarig ny IPO-grupp, hänskjuts till nästa möte 

234:13 Medlem gällande anmälan om förtroendevald, hänskjuts till nästkommande möte.  


