
   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

1 

Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08  
 

Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 

kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter samt Malin Åsander suppleant. 

 

Anmält förhinder: Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén ledamot och Susanne Backman 

suppleant. 

 

§ 152 Mötets öppnande 

Ordförande Helén Wallman förklarade mötet öppnat.  

 

§ 153 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 154 Val av justeringsman och sekreterare  

Beslutades att välja Birgitta Färdeman att tillsammans med ordförande justera protokollet 

samt att välja Sara Awander till sekreterare. 

 

§ 155 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2012-11-20 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades uppdra till Helén Wallman att skicka protokollet till webbmaster och revisorer.  

 

§ 156 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 222:12 – 223:12 genomgicks och behandlas under separat paragraf, se 

bilaga 1.  

 

 § 157 Avgående 

Avgående skrivelser UT19.12 och UT20.12 genomgicks och lades till handlingarna, bilaga 2.  

 

§ 158 Motioner 

Diskusson fördes kring inskickade motioner, konstateras att nummer 1A ligger i linje med 

styrelsens förslag och att den därmed kan anses besvarad. 1 B: styrelsen konstaterar med 

anledning av att styrelsen föreslår annan lösning att förslag kommer att ges att årsmötet ska 

avslå motionen. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att skriva förslag på svar till 

motionerna samt kontakta motionären.  

 

§ 159  Genomgång av uppdragslista och fördelning av arbetsuppgifter 

Uppdragslista samt status på uppdragen, bilaga 3. Hänskjuts, beslutades att uppdra till 

Helén Wallman att kontakta samliga och gå igenom deras uppdrag inför nästkommande 

styrelsemöte.  

 

§ 160 Kommittéer  
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RAS 

Yvonne Brink kommer att åta sig att vara sammankallande i gruppen för revidering av RAS. 

Yvonne kommer att ta en kontakt med gruppen och avsikten är att de ska ha ett klart förslag 

under första halvan av 2013. Styrelsen ser positivt på att Yvonne åtar sig uppdraget.  

 

Info-kommittén 

Inkommande skrivelse 224:12 Hundsport – rasklubbsruta, konstaterades att det är positivt att 

kostnaden för rasklubbsrutan sänkts. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att beställa 

rasklubbsrutan i Hundsport för 2013.  

 

Utställningskommittén och mentalkommittén 

Mats Hedberg har aviserat att han kommer att frånsäga sig sitt uppdrag från och med årsmötet 

2013. Styrelsen vill varmt tacka Mats Hedberg för hans engagemang och den insats som han 

under många år gjort för föreningen och önskar Mats varmt lycka till i framtiden. Beslutades 

att uppdra till Helén Wallman att skicka ut en efterlysning i tidningen, facebook, forumet 

och hemsidan.  

 

Webbsida 
Länk till förslag på ny webbsida presenteras, uppdras till samtliga att se över och skicka in 

synpunkter till webbmastern.  

 

Forum 

Telefonmöte har genomförts med Niclas Sjöblom och Anna Lindgren, styrelsen ser positivt på 

att Nicklas vill fortsätta att arbeta med att få igång forum på webbsidan. Styrelsen önskar 

Nicklas lycka till, kontaktuppgifter till webbmaster, ansvarig för facebook och redaktionen 

kommer att förmedlas, uppdrogs till Helén Wallman att förmedla kontaktuppgifterna.  

 

Uppfödarkommittén 

Inkommande skrivelse 222:12 uppfödarkonferensen, styrelsen ser positivt på konferensens 

förslag och kommer att utifrån inskickad skrivelse att formulera ett förslag till årsmötet.  

 

Inkommande skrivelse 217:12 uppfödarkonferensen, anteckningar hänskjuta sedan tidigare 

möte. Styrelsen är tacksam för den snabba återkopplingen från konferensen, kommentarer 

utifrån genomgång av anteckningarna presenteras nedan:  

 

Konstateras att rasklubben går under SKK:s riktlinjer för sociala medier vilket styrelsen i 

dagsläget bedömer som tillräckligt.  

 

Framkommer i anteckningarna att Susanne Thorén kommer att ta hand om distribution av 

material till uppfödarutbildningen. Styrelsen ser positivt på att Susanne Thorén åtagit sig detta 

uppdrag.  

 

Konferensen har utsett två arbetsgrupper, en som ska ta fram ett förslag till förbättrad 

valphänvisning, gruppen består av Carina Nilsson, Johanna Haglund och Patrik Grönfeldt, 
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gruppen ska tillfråga nuvarande valphänvisare om hon önskar ingå i gruppen.  

 

Grupp nummer två ska arbeta med hanhundslista och uppfödarlista och i gruppen igår Ingela 

Sundqvist, Johanna Haglund och Lena Jonsson.  

 

Styrelsen ser positivt på att konferensen tillsatt dessa arbetsgrupper, önskar grupperna lycka 

till med deras arbete och ser med förväntan fram emot att få ta del av vad arbetsgrupperna 

kommer fram till.  
 

§ 161  Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten 

Lista med förslag på förtjänsttecken genomgicks, beslutades enligt förslag, se bilaga 4. 

Uppdrogs till Patrik Ohlsson samt Helén Wallman att skicka in ansökan om förtjänsttecken 

till SBK. Via e-post har diskussion förts kring nominering till Hamiltonplaketten, enligt 

tidigare överenskommelse har Helén Wallman skickat in förslag på nominering till 

Hamiltonplaketten till SBK.  

 

§ 162 Förslag på mål för Svenska Rottweilerklubben/AfR 2013 
Mål som deltagarna enats om 24-25 november har skickats ut till samtliga kommittéer för 

påseende. Efter detta har förslag inkommit att lägga till ett mål kring forumet, styrelsen 

konstaterar att det är positivt att lägga till ett sådant mål, formulering ska utformas och kan 

ligga i linje med att rasklubben ska öka antalet aktiva deltagare på forumet, se bilaga 5. 

 

§ 163 Förslag på budget för Svenska Rottweilerklubben/AfR 2013 

Budgetförslag som deltagarna enats om den 24-25 november har skickats ut till samtliga 

kommittéer för påseende och kommentarer. Efter detta har förslag på förändringar inkommit, 

nytt förslag togs fram. Förslaget kommer att skickas ut till samtliga kommittéer för ytterligare 

kommentarer innan förslag till årsmötet fastställs, se bilaga 6.  

 

§ 164 Årsmöte sekreterare  

Föreslogs tillfråga Anna Rexlinger som årsmötessekreterare, beslutade att uppdra till Ann-

Git Rammus att kontakta Anna och tillfråga henne.  

 

§ 165  Övriga frågor  

 

Artikel brukshunden 

Inkommande skrivelse 221:12 journalist om tema för raser i Brukshunden, skrivelsen är 

besvarad.  

 

Bortgång medlem 

Ray Ericsson som varit aktiv inom föreningen både centralt och i Östra LO har gått bort. 

Styrelsen beklagar bortgången och beslutade att föreningen ska visa sitt deltagande genom att 

beställa en blomma till Rays begravning. Uppdrogs åt Susanne Backman att beställa en 

blomma.  
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Instiftande av vandringspris 

Instiftanden av VP – Team Extrem för IPO, styrelsen tackar Soffie Modin för vandringspriset 

till föreningen och det kommer att gälla från årsmötet 2013, statuter, se bilaga 6.   

 

Verksamhetsberättelse 

Patrik Ohlsson rapporterar att han påbörjat arbetet med verksamhetsberättelsen. Beslutades 

att uppdra till Patrik Ohlsson att stämma av med Soffie Modin när verksamhetsberättelsen 

måste lämnas in för tryck.  

 

Nästkommande möten 

Beslutades att boka möten enligt följande:  

30 januari klockan 18.00 

19 februari klockan 18.30 

1 mars – kvällen innan årsmötet 

 

Lokalområden 

Beslutades att uppdra till Malin Åsander att se över förslag på upplägg för lokalområdenas del 

i konferensen under 2013. 

 

Årsmötesbokning 

Ingela Plahn Lindström har preliminärbokat inför årsmötet 2013. Fortsatt hantering sker enligt 

följande, Ingela Plahn Lindström har fortsatt kontakt med hotellet och restaurangen.  

 

Nu sittande styrelse meddelar Ingela Plahn själva hur deras bokning ska se ut.  

Malin Åsander kontaktar valberedningen och framför att valberedningen ska rapportera in 

bokning till Ingela när det gäller nya (som ej sitter i styrelsen nu) samt valberedningen själva 

och mötesordförandens bokning.  

Helén Wallman kontaktar utställningskommittén och meddelar dem att de måste boka in hos 

Ingela när det gäller kommitténs bokning för domare m.m. 

Ann-Git Rammus skickar ut inbjudan till hedersmedlemmarna med svarskuvert till Ingela 

Plahn Lindström.  

Ann-Git Rammus stämmer av och meddelar Ingela hur årsmötessekreterarens bokning 

kommer att se ut.  

Ann-Git Rammus att kontakta revisorerna och tillse att de meddelar Ingela om vem som 

 

Rapportering My Dog och Stora Stockholm 

Patrik Ohlsson rapporterar om My Dog, diskussion kring domare fördes och konstateras att 

det är viktigt att föreningen lämnar in förslag på vilka domare som föreningen vill ska döma 

för att säkerställa att det är domare som fokuserar på funktionalitet.  

 

Rapportering av oacceptabelt beteende har rapporterats, uppdrogs till Malin Åsander att 

kontakta Tord Sivén och göra kommittén uppmärksam på att en kontakt bör tas med 

hundägaren.  
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Malin Åsander informerar om deltagandet på Stora Stockholm, konstateras att en bra 

information om rasen måste tas fram.  

 

Foldrarna som rasklubben har är inte samlade på ett ställe, uppdrogs till Tord Sivén att 

inventera hur många foldrar han har. Vidare uppdrogs till Ann-Git Rammus att kontakta 

Jenny Persson och tillfråga henne hur många foldrar hon har kvar hos sig.  

 

§ 166 Mötet avslutas 

Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sara Awander  

 

 

Justeras 

 

 

Helén Wallman  Patrik Ohlsson  

Ordförande  Vice ordförande 
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 Bilaga 1.  

 

 

 

Inkommande skrivelser  

 

222:12 uppfödarkonferensen skrivelse, gås igenom under uppfödarkommittén.  

223:12 Skånes LO, skrivelse gällande premieringar, gås igenom under övrigt 

224:12  Hundsport – rasklubbsruta, gås igenom under info-kommittén.  
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 Bilaga 2.  

 

 

 

Avgående skrivelser  

 

UT19.12 SBK – Brukshunden svar på frågor om rottweiler 

UT20.12 SBK nominering Hamiltonplaketten 
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Bilaga 3 

 

Uppdragslista 

Rapportering av genomförda uppdrag, ingen uppdatering av uppdragen har skett. Särskilt 

beslut kring tidigare uppdrag, se protokoll.  
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Bilaga 4. 

 

SBK:s Förtjänsttecken 

 

Lista finns hos sekreteraren.  

 



   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

 

 

10 

Bilaga 5 

 

Förslag på mål Svenska Rottweilerklubben/AfR 2013 
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Bilaga 6 

 

 

Förslag på budget Svenska Rottweilerklubben/AfR 


