Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus
kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta Färdeman och Sara Awander
ledamöter samt Susanne Backman och Malin Åsander (§167 - 176) suppleanter.
§ 167 Mötets öppnande
Ordförande Helén Wallman förklarade mötet öppnat.
§ 168 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 169 Val av justeringsman och sekreterare
Beslutades att välja Sara Awander att tillsammans med ordförande justera protokollet samt
att välja Ingela Sundqvist till sekreterare för mötet.
§ 170 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2013-01-08 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
Beslutades uppdra till Helén Wallman att skicka protokollet till webbmaster och revisorer.
§ 171 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 223:12, 225:12 – 239:12. 1:13 – 19:13 genomgicks och behandlas
under separat paragrafer, se bilaga 1.
§ 172 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser UT21.12 genomgicks och lades till handlingarna, bilaga 2.
§ 173 Genomgång av uppdragslista och fördelning av arbetsuppgifter
Uppdragslista samt status på uppdragen hänskjuts, se bilaga 3.
§ 174 Kommittéer
Avel och hälsa
Inkommande skrivelse 238:12 SKK inbjudan till avelskonferens, konstateras att det inte är
aktuellt för någon att delta på konferensen i år.
Inkommande skrivelse 12:13 SKK ickehänvisning, är vidarebefordrad till aktuella kommittéer
och kontaktpersoner, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Info-kommittén
Inkommande skrivelse 230:12 förslag på text om rasen. Styrelsen framför att texten är bra och
beslutade att uppdra till Sara Awander att ta en fortsatt kontakt med Åsa Tova Bergh och
tillsammans med henne se över texten ska distribueras på ett bra sätt. Förslag på detta
presenteras till styrelsemöte i april – maj.
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En översyn över hur många foldrar som finns kvar i föreningen är genomförd. Susanne
Backman har ca 100 foldrar hos sig, Tord har inte några foldrar, Östra har ca 50 foldrar och
medlemshanteraren har ca 1 200 foldrar hos sig. Konstateras att det finns foldrar och att det
inte behöver beställas några nya.
Patrik Ohlsson informerar om att separat blad om hur man blir medlem skickats med tidigare
vid mässor. Patrik Ohlsson skickar vidare dokumentet till medlemshanteraren, Malin Åsander
samt Helén Wallman.
Rasrutan i Hundsport är beställd, Ann-Git Rammus har uppdaterat medlemsavgiften.
Fakturaadressen är ändrat och nya uppgifter kommer att skickas in efter årsmötet.
Facebook
Inkommande skrivelse 235:12 Facebookansvarig gällande hantering av frågor, konstateras att
alla kommer att vara noggranna med att registrera lästa obesvarade meddelanden som olästa
och att alltid skriva under med namn när svar ges.
Webbsida
Susanne Backman åtog sig att se över informationen på webbsidan och uppdatera den.
Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör
Mats Hedberg har aviserat att han kommer att frånsäga sig sitt uppdrag när det gäller
bokföring för mentalkommittén från och med årsmötet 2013. Styrelsen tackar Mats Hedberg
för hans insats. Helén Wallman har skickat ut en efterlysning till tidningen, facebook,
forumet och hemsidan och intresseanmälningar har inkommit. Beslutades att uppdra till
Ann-Git Rammus att fortsätta att ha en kontakt med de som lämnat intresse.
Tidigare uppdrag gällande inventering av figuranter tas bort. Uppgifterna har
mentalkommittén tillgång till via SBK tävling. Uppdraget att delge lokalområden aktuella
funktionärer kommer att ligga på kommittén.
Inkommande skrivelse 227:12 SBK artikel gällande valpbeskrivning, beslutades att uppdra
till Susanne Backman att skicka vidare artikeln till webbmastern.
Inkommande skrivelse 231:12 SBK, utlåtande gällande ansökan preparandkurs
exteriördomare, är besvarad med att rasklubben önskar att de personer som vidareutbildar sig
på rottweiler har ett genuint intresse för rasen.
Inkommande skrivelse 232:12 SBK inbjudan till exteriörbeskrivarkonferens samt 5:13
påminnelse, uppdras till Helén Wallman att kontakta alla beskrivare.
Inkommande skrivelse 236:12 SKK intresseanmälan BPH, genomgicks och lades till
handlingarna.
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Inkommande skrivelse 239:12 SBK information gällande inrapportering av MH, är
vidarebefordrad till mentalkommittén samt MH-ansvarig, skrivelsen genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommande skrivelse 8:13 SBK gällande utbildningar på mentalsidan, är vidarebefordrade
till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.
Lägerkommittén
Inkommande skrivelse 1:13 protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
PR-shopen
Föreslogs att Malin Åsander skall ansvara för PR-shopen. Styrelsen ser väldigt positivt på att
Malin Åsander åtar sig PR-shopen. Beslutades att tillsätta Malin Åsander som ansvarig för
PR-shopen. I beslutet deltog inte Malin Åsander. Vidare beslutades att uppdra till Ann-Git
Rammus, Helén Wallman och Malin Åsander att ta fram riktlinjer för PR-shopen.
Inkommande skrivelse 19:13 Person om bilder Rottweiler, konstateras att e-postet
vidarebefordras till PR-shopen för ställningstagande.
Redaktionen
Inkommande skrivelse 11:13Redaktionen annonspriser, beslutades att uppdra till Yvonne
Brink att se över möjligheten att byta annonser med övriga Rottweilerklubbar anslutna till
IFR alternativt använda sig av principen att klubbarna annonserar utifrån medlemspriser.
Registerkommittén
Inkommande skrivelser 2:13 SKK registreringssiffror, 3:13 och 4:13 Medlem gällande
registreringssiffror genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 6:13 SBK exteriörbeskrivningsprotokoll in i lathunden, uppdras till
Helén Wallman att kontakta Anna Lindgren och stämma av hur det ser ut.
SSU-kommittén
Förslag från SSU-kommittén att ta över en utställning från utställningskommittén, förslagsvis
den som ligger i maj 2014 och 2015. Förslag officiellt för hanar lördag, SSU på söndag, SSU
för tikar på lördag och officiell utställning för tikar på söndag (eller tvärt om). Om det blir
lyckat. Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att kommunicera förslaget med
utställningskommittén och att avrapportera till nästa möte 2013-02-19.
SSU-kommittén har inkommit med fråga om möjligheter att få arrangera MH under fredagen
i samband med SSU för att förbättra ekonomin i SSU-kommittén. Styrelsen konstaterar att det
är positivt och beslutade att SSU-kommittén gärna får arrangera MH, styrelsen önskar
kommittén lycka till med arrangemanget.
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Tävlingskommittén
Inkommande skrivelse 17:13 videoguide tävling och 18:13 SBK information gällande
tävlingar, skrivelserna är vidarebefordrade till kommittén, skrivelserna genomgicks och lades
till handlingarna.
Utställningskommittén
Konstateras att Jenny Widar inte ingår i kommittén.
Inkommande skrivelse 234:12 SBK utställningar för 2015 genomgicks. Konstateras att det
står fel datum på marsutställningen, det ska vara den 8:e mars som utställningen ska vara inte
den 3 augusti. Uppdras till Helén Wallman att informera Svenska Brukshundklubben om
detta. Styrelsen avvaktar med beslut om utställningen den 31 maj i Norrköping då det
eventuellt kan bli aktuellt med förändring av datum om den ska arrangeras i samband med
SSU.
Inkommande skrivelse 237:12 SBK utställningar för 2015. SBK har informerat om att de har
för avsikt att flytta den ansökta utställningen i Uppsala den 12 september till den 13
september då den krockar med SKK:s utställning i Sandviken den12-13 sept. 2015.
Beslutades att flytta utställningen till den 13 september och uppdrogs till Helén Wallman att
meddela SBK detta.
Inkommande skrivelse 13:13 SBK utställningar, konstateras att det är fel datum 27 maj i år,
utställningen ska arrangeras den 25 maj. Helena Strömberg har varit kommittén behjälplig
med att boka domare så domare för utställningen är nu klart. Upplands LO hjälper kommittén
med plats.
§ 175 Lokalområden
Malin Åsander föredrar förslag gällande LO-konferens. Beslutade att uppdra till Malin
Åsander att fortsätta att arbetet med att arrangera en konferens för lokalområdena.
Malin Åsander föreslår att hon skickar ut ny information i år till lokalområdena om Royal
Canins avtal. Styrelsen ser det som en positiv idé och uppdrar till Malin Åsander att göra
detta.
Skåne - Blekinges LO
Inkommande skrivelse 15:13 fråga om stadgar, Patrik Ohlsson har skickat över stadgarna till
lokalområdet.
Upplands LO
Inkommande skrivelse 228:12 verksamhetsplan och äskande inför 2013, konstateras att
styrelsen redan föreslagit en budget och i den finns inte särskilt avsatta medel centralt för stöd
till lokalområdena. Styrelsen hänvisar lokalområdet till respektive kommitté för fortsatt dialog
när det gäller möjligheter till bidrag.
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Inkommande skrivelse 7:13 verksamhetsberättelse, 10:13 gällande ekonomisk redovisning,
14:13ekonomisk rapport , genomgicks och lades till handlingarna. Styrelsen tackar Upplands
LO för inskickade uppgifter, konstateras att de inkommer med mer uppgifter efter årsmötet.
Östra LO
Inkommande skrivelse 16:13 protokoll 2012-10-07, 2012-10-24 samt 2013-01-13 genomgicks
och lades till handlingarna.
§ 176 Förslag på mål för Svenska Rottweilerklubben/AfR 2013
Diskussion fördes kring hur presentationen av målen ska göras på årsmötet, konstaterades att
de mätbara delarna presenteras på plats. Endast mål och delmål tas upp i
verksamhetsberättelsen.
§ 177 Årsmötet avstämning
Frågan hänskjuts till nästkommande möte.
§ 178 Övriga frågor
Jury till bragdrottis
Årets jury består av Thommie Gradin, Tobias Elmeljung och Fredrik Stewenhag.
Personer som vill engagera sig i föreningen
Konstateras att styrelsen kommer att framföra att de personer som är intresserade av att
engagera sig i föreningsarbetet skickar in en kort presentation (CV) till styrelsen.
Nästkommande möten
Beslutades att boka möten enligt följande:
19 februari klockan 18.30
1 mars – kvällen innan årsmötet
§ 179 Mötet avslutas
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingela Sundqvist

Justeras

Helén Wallman
Ordförande

Sara Awander
Ledamot
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Bilaga 1.

Inkommande skrivelser
223:12
225:12
226:12
227:12
228:12
229:12
230:12
231:12
232:12
233:12
234:12
235:12
236:12
237:12
238:12
239:12

1:13
2:13
3:13
4:13
5:13
6:13
7:13
8:13
9:13
10:13
11:13

Skånes LO, skrivelse gällande premieringar, gås igenom under övrigt
SBK Valberedning, lista och fortsatt planering, gås igenom under övrigt.
SBK info, gås igenom under övrigt.
SBK artikel gällande valpbeskrivning, gås igenom under kommittén för
rottweilerns mentalitet och exteriör.
Upplands LO, verksamhetsplan och äskande inför 2013, gås igenom under
Upplands LO.
SBK inbjudan till SBK RAS/RUS-konferens, hänskjuts till konstituerande möte.
Info-kommittén, förslag på text om rasen, gås igenom under Info-kommittén.
SBK, utlåtande gällande ansökan preparandkurs exteriördomare, gås igenom under
kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör.
SBK inbjudan till exteriörbeskrivarkonferens, gås igenom under kommittén för
rottweilerns mentalitet och exteriör.
Medlem gällande instruktörsutbildning, gås igenom under övrigt.
SBK utställningar för 2015, gås igenom under utställningskommittén
Facebookansvarig gällande hantering av frågor, gås igenom under Info-kommittén
SKK intresseanmälan BPH, gås igenom under kommittén för rottweilerns
mentalitet och exteriör
SBK utställningar för 2015, gås igenom under utställningskommittén.
SKK inbjudan till avelskonferens, gås igenom under avel- och hälsa
SBK information gällande inrapportering av MH, gås igenom under kommittén för
rottweilerns mentalitet och exteriör
Lägerkommittén protokoll, gås igenom under lägerkommittén
SKK registreringssiffror, gås igenom under registerkommittén
Medlem gällande registreringssiffror, gås igenom under registerkommittén
Medlem gällande registreringssiffror, gås igenom under registerkommittén
SBK inbjudan till exteriörbeskrivarkonferens, påminnelse, gås igenom under
kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör.
SBK exteriörbeskrivningsprotokoll, gås igenom under registerkommittén
Upplands LO verksamhetsberättelse gås igenom under Upplands LO
SBK gällande utbildningar på mentalsidan, gås igenom under kommittén för
rottweilerns mentalitet och exteriör
SBK förslag på domare till SM och NOM, gås igenom under tävlingskommittén
IPO
Upplands LO, gällande ekonomisk redovisning, gås igenom under Upplands LO
Redaktionen annonspriser, gås igenom under redaktionen
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12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
18:13
19:13

SKK ickehänvisning, gås igenom under avel- och hälsa
SBK utställningar, gås igenom under utställningskommittén
Upplands LO, ekonomisk rapport, gås igenom under Upplands LO.
Blekinges LO, fråga om stadgar, gås igenom under Skåne Blekinges LO
Östra LO, protokoll 2012-10-07, 2012-10-24 samt 2013-01-13, gås igenom under
Östra LO.
SBK videoguide tävling, gås igenom under tävlingskommittén
SBK information gällande tävlingar, gås igenom under tävlingskommittén
Person om bilder Rottweiler, gås igenom under PR-shopen
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Bilaga 2.

Avgående skrivelser
UT21.12 SBK ansökan korningsdiplom.
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Bilaga 3
Uppdragslista
Hänskjuts till nästkommande möte.

9

