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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 
styrelsemöte 2015-03-19 per telefon 
 

Närvarande: Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg 

sekreterare, Ulrika Stenholm, Ann-Git Rammus, Irene Jonsson ledamöter, Maria Panula och 

Leif Stang suppleanter  

 

Frånvarande: Yvonne Brink som meddelat förhinder 

 

§ 18 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Veronica Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 19 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 20 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Maria Panula att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§ 21 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§ 22 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2015-03-07 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 

webbmastern och informera facebooksidan.  

 

§ 23 Inkommande skrivelser 

Hänskjutna från föregående möte  

Inkommande skrivelser 53:15 – 66:15 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  

 

§ 24 Avgående skrivelser 

Fanns inga avgående skrivelser 
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§ 25  Ekonomi  

Redovisas på nästkommande möte 

 

§ 26 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan utskickad av Leif Stang. Diskussion fördes kring åtgärdslistan och beslutades 

att Leif skickar ut en reviderad lista. 

 

 

 

 

§ 27 Lokalområden.  

 

Dalarna 

61:15 genomgicks och lades till handlingarna 

Michelle Forsberg är dalarnas distriktsrepresentant. 

 

Uppland 

Meddelar att Gudrun Åslin är distriktsrepresentant 

 

Västra 

53:15 Som representant mot Hallands distrikt meddelar Mats Hedberg att han gärna fortsätter 

med sitt uppdrag. 

 

Östra 

55:15 har vb till Östra 

 

§ 28 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 

 

Avel & Hälsa 

63:15 vb, genomgicks och lades till handlingarna. 

 

Bruksnytt 

Patrik Ohlsson tillsätts som ny ansvarig  

 

Info 

58:15 genomgicks och lades till handlingarna 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  

 SBK’s Avelsavdelning  

 för Rottweiler              

 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte via telefon 2015-03-19 

65:15 skickad till webmaster för publicering 

Tidigare lista på registrerade hänskjuts till 23-24 maj  

 

Jubileum 

64:15 information om ny kommitté. Beslutades att tillsätta Bo Wiberg som sammankallande 

 

Läger 

Kommittén meddelar att Glenn Ernström och Ingela Sellgren inte längre ingår i kommittén. Vi 

tackar Glenn och Ingela för deras insats och önskar Lycka Till. 

 

Mentalkommittén 

55:15 genomgicks och lades till handlingarna 

60:15 genomgicks och lades vilande i väntan på svar från utskottet  

62:15 skickad till kommittén diskuteras på nästkommande telefon möte. Uppdrogs åt 

Veronica att kontakta kommittén. 

65:15 skickad till kommittén. Genomgicks och lades till handlingarna 

 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över våra riktlinjer för 

avelsrådgivning och valphänvisning. Hänskjuts till mötet 23-24 maj. 

 

Register 

57:15 har vb till kommittén som sedan tagit kontakt med utskottet för kontroll av siffrorna. 

Kontakt har tagits och felet har åtgärdats. 

 

SSU 

54:15 genomgicks och lades till handlingarna 

 

Tävlingskommittén 

59:15 beslutar lägga ut informationen på hemsidan samt facebooksidan med Veronica Nilsson 

som kontaktperson 

66:15 beslutar tillsätta Christine Sellgren som ny sammankallande 

 

Utställningskommittén 

56:15 har föregående år tillstyrkts av styrelsen. 
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§ 29 Ersättningsregler 

Genomgicks 

 

§ 30 Sponsoravtal  

Utskick information till lokalområden. Irene Jonsson sammanställer listan över officiella 

aktiviteter hos lokalområden 

 

§ 31  Nästkommande möte 

 

§ 32 Mål för föreningen 

Genomgång av fortsatt uppdrag utifrån föregående mötesdiskussion hänskjuts till 23-14 maj. 

Helén Wallman har erbjudit sig att vara behjälplig med målen  

 

§ 33 Övrigt 

Hänskjutits från föregående möte 

Stadgar  

Genomgång av stadgar, beslutades att samtliga läser stadgarna på SBK:s hemsida innan maj 

mötet.  

SKKs riktlinjer för digitala medier  

Genomgång av SKKs riktlinjer för digitala medier, beslutades att samtliga läser riktlinjerna på 

Skk:s hemsida innan maj mötet.  

Förväntningar årets arbete 

Beslutades hänskjuta diskussion till arbetsmötet i maj  

 

 

§ 34 Mötet avslutas 

Vice Ordförande Veronica Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helena Strömberg 
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Justeras 

 

 

Veronica Nilsson  Maria Panula 
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      Bilaga 1.  

 

Inkommande skrivelser,  

 

53:15 Förfrågan representant I Halland 

54:15 anteckningar från SSU-kommittén 

55:15 SBK D-RUS Sthlm info om MH och MT dagarna 2015 

56:15 Revidering - Utställnings- & Championatsregler 

57:15 Utvärdering RAS 

58:15  För information 

59:15  rascert - Här kan du skicka ut till styrelsen och lägga in på dagordningen 

60:15 Överklagan av MH utfört på Götene BK / begäran av omprov 

61:15 Ekonomi 2014 AfR Dalarna 

62:15 Redovisnings- och meriteringsform MT 

63:15 Forskningsnyheter nr 3 2015 

64:15 text till jubileumskommittén 

65:15 Ansök om korningsdiplom 

66:15 tävling 

 Bilaga 2 
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Bevakningsärenden 

Västra LO bana 
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