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

Styrelsemöte nr 4/2017, 12 juni 2017 per telefon.
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena
Jonsson, Ledamot Marianne Rexlinger, Ledamot Ulrika Stenholm, Suppleant Inger Bergman
samt Suppleant Liselotte Gustafson.
Vice Ordförande Patrik Grönfeldt anslöt till styrelsemötet i samband med § 43.

§ 40.

Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 41.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 42.

Val av justeringsman
Marianne Rexlinger valdes att tillsammans med ordf. Yvonne Brink justera
dagens protokoll.

§ 43.

Protokoll nr 3 från 14-15/4 2017.
Beslutade styrelsen bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

§ 44.

Åtgärdslistan
Genomgicks och flera av punkterna hade åtgärdats och kunde strykas från listan.

§ 45.

Inkomna skrivelser 16:17-37:17
För att lättare kunna se under vilka punkter skrivelserna åtgärdas så har listan
utvecklats. Det finns en pil och till vilken paragraf ärendet har hänskjutits vilket
underlättar för alla att hitta information.
16:17 Revisionsberättelse från SBK centralt > § 51 e)
17:17 Nyhetsbrev med bl. a nya dataskyddsförordningen från SKK > § 51 f)
18:17 Minnesanteckningar från telefonmöte
ang. HD Index från SKK > § 48 a)
19:17 SBK Info nr 2 > § 49 a)
20:17 Kommunikationsbrev från SBK:s Avel & Hälsa > § 48
21:17 Från Övre Norrlands distriktet ang. centrala Avel och Hälsas
hantering av mentalverksamheten och svaret från SBK:s centrala Avel och
Hälsa ang. regler för återauktorisation av funktionärer > § 48 b)
22:17 Protokoll 11/5-17 & 1/6-17 från 2017 års Rottweilerevent SSU samt
information om behov av funktionärer > § 49 b)
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23:17 ”Hur skulle ni vilja ha tävlingssekreterarutbildningen” från SBK:s
utskott prov och tävling > § 49 g)
24:17 Information från SBK:s centrala UG Mental ang. > § 48 b)
25:17 Brukshundklubben firar 100 år Information/PP presentation > § 49 a)
26:17 Information från distriktsforum i samband med
SBK:s kongress 2017 > § 51 b)
27:17 SBK info nr 3 > § 49 a)
28:17 Inbjudan från SBK till avelskonferens > § 48
29:17 Ang. AFR:s skrivelse till NKK från SKK/Utsk > 51 d)
30:17 Ang. medel att betala faktura från PR-shopen > § 47 c)
31:17 SBK 100 år 2017 info > § 49a)
32:17 Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare > § 48 c)
33:17 Från utvecklingskommittén – Förslag på uppdragsbeskrivning >49h)
34:17 Äskning av medel från ULO – Upplands Lokalområde SRM/IPO> § 47d)
35:17 Äskning av medel från ULO – Upplands Lokalområde SRM/Seminarie
>§47d)
36:17 Forskningsnyheter nr 6 2017 SLU > §48
37:17 Uppfödarinfo, hundpsykolog Charlotte Swanstein erbjuder träff med
uppfödare som kan ha intresse. >§48
§ 46.

Avgående skrivelser
A8:18, 9:17 Svar till Anna Rexlinger
A10:17 Svar till valberedningen Robert Tenold

§ 47.

Ekonomi
a) Kontoställningar

AfR Centralt

8060-6,183 016 891-8

SEK

40 912,34

AfR Läger

8060-6,183 109 603-5

SEK

258 317,47

AfR PR

8060-6,183 109 605-0

SEK

9 338,68

AfR SSU

8060-6,183 109 606-8

SEK

53 766,78

AfR Utställning

8060-6,183 109 602-7

SEK

37 948,07

Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 016 892-6

SEK

472,56

Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 065 570-8

SEK

60 156,14
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Mental och tävling ingår nu under centralkontot. Det ser bra ut, medlemsavgifter
mer i år än förra året.
b) Resultat och Balansräkning - Arbete med revisorerna har inte kommit igång
än.
c) Inköp av dator till sekreteraren – Yvonne Brink har 5000 kronor som
kommer att användas till inköp av ny dator till sekreteraren, samt abonnemang för
Office-paketet.
d) Övrigt
Överföringen har skett från lägerkontot för att kunna betala årsmöteskostnaderna.
Ordförande framförde att vi måste göra en tydlig information om ekonomin så
både medlemmar och kommittéer förstår budget och hur man hanterar inkomster
och utgifter inom klubben. Det är viktigt att ingen känner att man ”tar” pengar
från någon kommitté för att betala något annat. Detta skall också vara en punkt på
höstens kommitté och budgetkonferens. Vi måste se till att både närande och
tärande verksamheter går ihop och att ekonomin är en helhet. Information skall
finnas på hemsidan och Facebook inför höstens budgetkonferens.
Bokföringen från utställningen är inte klar än, men kommer inom kort.
Skrivelse nr 30:17 Från PR – shopen ang. medel att betala faktura.
Uppdrogs till Rebecca Cedervall att se om fakturan är betald.
Styrelsen diskuterade ULO:s, Upplands Lokalområdes skrivelse nr 34:17,
äskande av medel till IPO-provet som genomfördes vid eventet i Påsk.
Styrelsen konstaterade att pistol och apporthållare är arbetsverktyg som inte är av
förbrukningskaraktär utan är användbart under många år framåt.
Lokalområdet hade också kunnat välja att låna pistol och apporthållare av annan
klubb.
Styrelsen beslutade att ersätta Upplands LO med 1.307:- då ovanstående kostnad
för pistol och apporthållare är avräknade från underskottet på 3.993:-.
Skrivelse nr 35:17 från ULO, Upplands Lokalområde med äskande av medel för
genomfört seminarium med domare Anton Spindler Tyskland. Den ekonomiska
redogörelsen bifogades från ULO:
Lokalområdet hade haft 17 deltagare där 10 deltagare betalat avgiften som var
250: -/per person vilket blir en intäkt på 2.500:-. Övriga hade bjudits däribland
ordförande Yvonne Brink.
Lokalen kostade 1.000:-. Arvodet till föredragande var 500:-/person och det var
17 personer vilket gjorde ett underskott för lokalområdet på 7.000:-.
Styrelsen hade frågeställningar om hur man budgeterat och om man informerat sig
om arvodeskostnaderna i förväg.
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Styrelsen ställer sig också frågan om man visste kostnaden för föreläsaren i
förväg, varför valde man att ändå subventionera avgiften för deltagarna i så stor
grad, 50%.
Vilka var de inbjudna gästerna?
Yvonne Brink meddelade att avgiften på 250:- för Mr Spindlers seminarium
kommer att insättas på lokalområdets konto med tanke på underskottet och
subventioneringen.
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att tillskriva ULO, Upplands
lokalområde ang. äskande av medel för det genomförda seminariet i samband med
deras Påsk event och begära en redogörelse med tanke på den stora summa man
äskar från huvudstyrelsen.
Kassören Rebecca Cedervall behöver en kopia av det konstituerande protokollet.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att skicka ett ex.
Ordf. Yvonne Brink rapporterade att SBK nu har öppnat så även kassören
Rebecca Cedervall kan lägga in medlemmar.
§ 48. Utskottet Avel och Hälsa/Föredragande Ulrika Stenholm
a) Utskottet
1.) Protokoll från genomfört möte i utskottet alternativ information om
mötesdatum: Det fanns ett inplanerat möte, men då var det många avhopp med
kort varsel. Nytt datum för mötet bör om möjligt hållas innan det fysiska mötet i
augusti.
2) Skrivelse 20:17 Info från SBK:s centrala Avel och Hälsa
Informationsbrev ang. arbetet i centrala Avel och Hälsa – till berörda
utskottsgrupper.
3) Skrivelse 28:17 Inbjudan till SBK:s avelskonferens den 14-15 oktober 2017.
Konferensen genomförs på Scandic Star Sollentuna och SBK har en central
föreläsningsdag på lördagen med:
Erling Strandberg Genetik. Om inavel och avel i små populationer.
Kerstin Bergvall Atopi och andra hudproblem hos brukshundsraserna.
Kjerstin Pettersson och Mimmi Kjörk Granström Skadeprevention för den
växande hundens rygg samt för arbetande och tävlande hundar.
PANELDISKUSSION MED ALLA FÖRELÄSARNA
Avel för friskare brukshundar.
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Rasklubbarna har dag nummer två där SBK står för lokalkostnaderna.
Följande är bokad som föreläsare:
Index- med Katja Nilsen.
Under förmiddagen kommer det diskuteras mentalitet. Föreläsare ännu ej bokad
Det kan komma att bli ett samarbete med flera rasklubbar så vi inte anlitar samma
föreläsare utan ev. kan vi besöka olika föreläsningar och då även hos andra
klubbar.

a) UG Hälsa och Friskvård
Inga mötesanteckningar fanns noterade vid detta styrelsemöte.
Skrivelse nr 18:17 sänt till Hälsa och Friskvård – Minnesanteckningar från
SBK:s Avel och Hälsa ang. Index. Index kommer att finnas på programmet vid
höstens avelsmåls och uppfödarkonferens.
b) UG Mental
Skrivelse 21:17, 24:17
Har haft två protokollförda mötet. Jobbar hårt mot LO:na för att få tag i personer
med lokal anknytning som medlemmar kan vända sig till när behov finns. Bra att
finnas nära till hands för att vara behjälpliga med t.ex. ”problembeteenden på
Rottweiler”
c) UG Avelssamordning/HAR
Skrivelse 32:17 Tredje programmet i serien SKK Play
Inga mötesanteckningar fanns noterade till detta styrelsemöte.
e) UG Exteriör
8:18 Avgående till Anna Rexlinger ang. fråga om tidsram gällande kallelser till
funktionärsarrangemang. Meddelat att frågan kommer att tas upp på kommande
styrelsemöte.
Diskuterades kallelser till exteriörbeskrivarkonferenser enligt frågeställning från
en exteriörbeskrivare.
Styrelsen beslutade att kallelse till exteriörbeskrivarkonferens skall ske minst 4
månader innan fastställt datum. Då finns möjlighet att t.ex. ordna billiga biljetter.
Kallelsen skall vara personlig t.ex. genom e-post. Om man önskar kan det skapas
en Facebook grupp för diskussioner och övrig information.
Uppdrogs till sekreteraren att informera frågeställaren om styrelsens beslut.
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Rapporterades att exteriörgruppen även är involverad till viss del i Svenska
Rottweilerklubbens event, SSU.
Inga mötesanteckningar fanns noterade till detta styrelsemöte.

§ 49 Kommittéer
a) Infokommittén
19 & 27:17 SBK INFO nr 2 & 3
25:17 & 31:17 Information om SBK:s firande 100 år 2018
Inväntar mailadresser från SKK för utskick till alla Rottweilerägare.
Designunderlag skickat till Lotta Syvertsen som ska påbörja en layout till ny
broschyr.
b) 2017 års Rottweilerevent SSU
22:17 Protokoll från 11/5 & 1/6 2017 samt information om behov av
funktionärer.
Nu har även SSU Rallylydnad. Upplands Lokalområde hade ställt frågan till
kommittén om lokalområdet fick arrangera officiell Rallylydnad på lördagen
den 1 juli. Frågan var också om det fick kallas rasmästerskap då vi inte haft
något sådant tidigare.
SSU kommittén var positiv och frågan har även gått ut till styrelsen som inte
hade något emot upplägget. Det blir mera folk och mera aktiviteter.
Upplands Lokalområde sköter detta arrangemang helt själva utan inblandning
från SSU kommittén eller huvudstyrelse. Endast plats anvisas för
arrangemanget.
Kommittén har möte den 12 juni.
c) Hemsidan
Therese Ekman, Patrik Grönfeldt och Lena Jonsson har haft ett telefonmöte.
Therese Ekman har testat en ny hemsida, men gruppen fortsätter att titta efter
fler alternativ. Hemsidan bör ligga på ett webhotell, där allt fungerar.
Det har konstaterats följande: Ska hemsidan ligga på ett webhotell där man
vill ha olika funktioner såsom obegränsad trafik, obegränsat med epostadresser, möjlighet till flera databaser mm, måste man betala för det.
Styrelsen ser många fördelar med en betalvariant då man bör få bättre support
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från företaget. Styrelsen ser inget hinder att gruppen även tittar på denna
variant.
d) Register
Inger Bergman kontaktperson från styrelsen har skickat mail men inte fått
svar – inget att rapportera.
e) Sponsor
Marianne Rexlinger rapporterade att det finns en person som bor i Stockholm
som är intresserad av att hjälpa till i klubben.
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta personen ifråga och höra om
denne är intresserad av att arbeta med sponsordelen i klubben.
f) Facebook
Rapporterade Marianne Rexlinger att det är en mycket stor spridning av vår
FB-grupp. Mycket arbete och intressanta bilder ligger bakom att Svenska
Rottweilerklubben är störst på FB av samtliga individuella rasklubbar i
Sverige.
Som en följd av detta inkommer många medlemmar med diverse frågor,
istället för att söka sig till hemsidan för informationssökning.
g) Tävling
1) 23:17 Hur skulle ni vilja ha tävlingssekreterareutbildningen?
Frågeställning inkommen från centrala prov och tävling.
2) Rasmästerskapet i bruks - Det har konstaterats att tävlingen inte står som
delad om man söker den via SBK tävling. Kontakt har tagits med SBK som
har lovat att se över problemet så detta fungerar.
3) Rasmästerskapet i Lydnad – Öppnad igen för anmälan.
4) Rasmästerskapet i Rallylydnad- Uppland kommer att ha en egen
Rallylydnadstävling i samband med SSU. Det är en rallylydnadstävling i alla
klasser. SSU kommittén och styrelsen har sagt ok till detta då det blir mera
aktiviteter på plats och även Östra LO skall vara informerad av Uppland.
Upplands Lokalområde sköter detta arrangemang helt själva utan inblandning
av huvudstyrelsen eller SSU-kommittén. Styrelsen har sagt ja till att man får
kalla det Rasmästerskap då vi inte tidigare haft något sådant. Dock kommer
det inte att upptas som ett rasmästerskap där huvudstyrelsen skall erlägga
några kostnader för arrangemanget. SSU kommittén anvisar plats för
genomförandet på Södertälje BK.
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5) Rapport från Rasmästerskapet i IPO, arrangör Västra Lokalområdet.
IPO III
Styrelsen gratulerar Madeleine Daleo med Just ask Yale A 98 B 98 C 95 totalt
281 poäng och CERT och Rasmästartiteln. Styrelsen lyfter även på hatten för
alla duktiga IPO hundar som ställde upp i tävlingen.
Resultaten följer:
Anders Westergren med Xtreme Powerdog´s Jameson A 94 B 91 C 83 totalt
268 poäng
Fredrik Stewenhag med Qvintagårdens Crut A 3 B 90 C 92 totalt 185 poäng
Matilda Oinas med Just ask Dixie A 92 B 85 C 6 totalt 183 poäng.
IPO 2
Jimmy Nilsson med Eico Nivanus A 70 B 80 C 75 totalt 225 poäng
Therese Blomgren med Annerotts Juvel A 79 B70 C 37 totalt 186 poäng
IPO 1
Therese Hedberg med Of course it´s Chezz the conqueror A85 B 84 C78
totalt 247 poäng.

h) 6) Införande av utskottet Prov & Tävling

Utskottsgruppen Bruks/Lydnad.
Mikael Åkesson sambo till Ulrika Söderholm har tillfrågats om att ingå i
utskottsgruppen bruks/lydnad. Mikael Åkesson önskar få sig tillsänd en
arbetsbeskrivning.
Nina Jonsson klar för denna grupp.
Rally lydnad.
Liselotte Gustafson har haft kontakt med en duktig tävlande, Evelina
Esbjörnsson och efterhört om hon är intresserad av att hålla i utskottsgruppen
Rallylydnad.
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Lena Jonsson rapporterade att Karin Morander och Angelika Göbel har
meddelat att man avgår från tävlingskommittén.
Styrelsen tackade för det arbete som nedlagts och önskade dem Lycka till.
Lilly Norfeldt sitter kvar i tävlingskommittén och tar ansvar för
tävlingsmailen tills vidare.
Många anmälda till årets SSU event och Rasmästerskapet i lydnad, 23 i
startklass, 6 i lydnadsklass 1, 1 i lydnadsklass 2 och 2 i lydnadsklass 3.
Anmälan kommer att vara öppen även under kommande vecka.
Rallylydnaden (Arrangör Upplands Lo) har 79 ekipage anmälda till dags dato.
Rapporterades att det finns ingen arrangerande klubb för Rasmästerskapet i
bruks spår och sök 2018, då Norrköping tackat nej.
Föreslogs att mästerskapet läggs i samband med lägret på Fönebasen.
Uppdrogs till Inger Bergman att kontakta läger Norr för att undersöka
möjligheten.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att kontakta Karlskoga BK för att
efterhöra om klubben kunde arrangera rasmästerskapet i bruks 2018.
i) Utvecklingskommittén
33:17 Förslag på arbetsbeskrivning
Styrelsen diskuterade förslaget och antog detsamma förutom punkt 5 som är
ett ämne som sorterar under Utskottet Avel & Hälsa.
Föreslog ordföranden att VU har mandat att godkänna ev. resor för möten.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
j) Läger
Anmälningarna till Kosta lägret inkommer i jämn ström.
Lägerkommittén har även öppnat för Norra lägret på Fönebasen.
Susanne Hartwig, Susanne Wilhelmsson och Lisa Bergman önskar få tillgång
till medlemsmatrikeln för att kunna kontrollera medlemskapet.
Ordföranden åtog sig att kontakta SBK för att se om vi kan få möjlighet att
samtliga får tillgång.
Medlemsmöten.
Styrelsen beslutar att det skall vara medlemsmöte både vid Kosta lägret och
på lägret vid Fönebasen.
Ordförande föreslog att vice ordförande Patrik Grönfeldt i år åker till Kosta
som genomförs vecka 29, 17 – 23 juli 2017, och håller i medlemsmötet och

9

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

Yvonne Brink åker till Fönebasen som genomförs vecka 34, 21-27 augusti
2017.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Både i Kosta och på Fönebasen blir medlemsmötet på onsdagen och det skall
vara samma dagordning vid båda mötena.
k) Tidningen
Ang. avsaknad av bild på vinnande hund vid årsmötesutställningen.
Medlemmen som hade den vinnande hunden i valpklass kom inte med i
tidningen och ägarens namn var felstavat.
Nya redaktören har kort på medlemmens valp som blev BIR och det kommer
en rättelse i nästa nummer av tidningen, både bild och ett rättstavat namn.
En fråga angående publicering av bild på hund som anmälts för oacceptabelt
beteende. Informerades styrelsen om att vinnande hund inte stämmer.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att kontakta medlemmen och
informera om att rättelse kommer i nästa tidning.
Första numret av tidningen med ny redaktör hade en bra layout och såg trevlig
ut.
Vi behöver hitta fler personer som kan ingå i redaktionen vilket kan utveckla
tidningen ännu mera.
l) PR-Shopen
Ulrika Böninger Sideryd har skickat in rapport.
Inventering 11/6, kommer sälja det som finns under SSU-helgen.
Önskemål att få en bra plats på hemsidan istället för Facebook.
Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det är värdefullt med
Facebook då vår shop exponeras på ett mycket bra sätt.
Styrelsens uppfattning är att shopen skall vara kvar på Facebook.
m) Medlemshantering
Rapporterade Rebecca Cedervall att alla medlemmar ligger inne.
Medlemmar får inte ut sitt medlemsnummer. Medlemsnumren kommer via
SBK när en medlem betalar in. Det är inte Svenska Rottweilerklubben som
tilldelar medlemsnummer.
Yvonne Brink rapporterade att även Rebecca tillgång till att lägga in
medlemmarna. Vi bör lägga ut en inforuta på hemsidan och på Facebook hur
medlemmarna kan hämta sina medlemsnummer via SBK.
Therese Ekman har informerat om att hon saknar kontakt med kassören.

10

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

Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att hålla önskad kontakt med
medlemshanteraren.
n) Int. & Nordiska
Ordförande Yvonne Brink rapporterade att när det gäller IFR kongressen i
Serbien så deltog inte Sverige denna gång. Anledningen var att det inte gick
att komma hem direkt efter kongressen trots ihärdiga försök.
Ulrika Stenholm kunde inte åka på ”Breed Warden mötet” på grund av sitt
arbete.
ADRK hade sökt inträde igen i IFR, Den ”nya” tyska klubben hade också
inkommit med ansökan några dagar före kongressen.
Vi skickade ett brev till delegaterna att Sverige inte kunde stödja ett inträde i
IFR av den nya tyska klubben. Dels inkom ansökan enbart några dagar före
kongressen och det var mycket sparsam information om klubben.
Vi hade informerats om att ADRK ansökt om att återinträda i IFR vilket var
mycket glädjande.
Det är naturligtvis självklart att moderklubben skall finnas i den
internationella sammanslutningen.
Sverige hade också via brev hemställt om att man med mycket allvar skulle
arbeta för att tikar inte skulle gå i avel förrän vid tidigast tredje löpet.
Ordförande skickade frågor till ordförande i IFR efter kongressen och frågade
om vad kongressen hade beslutat ang. ovanstående.
Svaret var att ADRK är återanslutna till IFR, att René Külzer ADRK:s ordf. är
hedersordförande i IFR och Peter Friedrich är invald som ledamot och att
tikar skall vara 18 månader innan de provas i avel.
Mera information kommer
Ordförande tog upp frågan kring Scandinavian Klubsieger som skulle vara ett
samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige och det skulle arrangeras
utställning och IPO mästerskap var tredje år i respektive land.
Då intresset för detta arrangemang är svagt så föreslogs att ordförande
kontaktar de andra två länderna och föreslår att Scandinavian läggs ner i sin
nuvarande form
Styrelsen beslutade enligt förslaget
o) Jubileumskommittén
Ordförande föreslog att vi tillsätter Helena Strömberg och Veronica Nilsson
att arbeta med 2018 års Rottweilerevent SSU som också skall bli vårt stora
jubileumsfirande. Rottweilerklubben fyller 50 år. Båda är tillfrågade och har
tackat ja.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
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p) Bruksnytt
Marianne Rexlinger rapporterade att det kommer resultat i en jämn ström, en
del skickar in via den gamla mailadressen och andra skickar via den nya. Alla
resultat kommer fram.
q) Vandringspriser - Bordlägges till nästkommande möte.

§ 50.

Lokalområden
Sekreteraren Malin Sten rapporterade att hon skickat ut ett brev till samtliga Lo:n
inför detta styrelsemöte.
Väster Norrland- Inväntar Rasmästerskapet i bruks som går av stapeln i
september. De kommer även att assistera Övre Norrlands LO om de ska ha något
MH framöver.
Dalarnas LO- Inget som har med LO:t att göra utan fråga från ordföranden som
representant för valberedningen.(Ligger med som skrivelse)
Upplands LO- Äskning av medel för aktiviteter de hade under påskhelgen. Finns
på annan plats i detta protokoll.

§ 51.
Organisation
a) Rapport från 2017 års SBK kongress
Ordförande Yvonne Brink rapporterade att Svenska Rottweilerklubben
representerades av ordförande och Ulrika Stenholm.
Rasklubbsmötet på fredagskvällen innehöll diskussioner kring ansökan om
utställning som nu har förlängd ansökningstid. Diskuterades krav på
exteriördomare som söker vidareutbildning på bruksraserna. En uppmaning
framfördes också att rasklubbarna ser till att exteriörbeskrivningarna lägg in i
Lathunden. Informerades kring avelsmålskonferensen i oktober.
RAS diskuterades och det uppmanades att klubbarna som inte reviderat inom tid
inkommer med reviderat material snarast.
Det informerades om statistik och en arbetsgrupp för utvärdering av MH 2022 har
tillsats. Det blir Lathundsutbildning hösten 2017.
Kongressen öppnades på sedvanligt vis med information, upprop och inledning
av förbundsordföranden.
Ekonomi diskuterades och ett förslag på höjd anmälningsavgift lades fram av
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förbundsstyrelsen. Förslaget vann gehör men det var många klubbar som röstade
emot och vi d.v.s. Svenska Rottweilerklubben reserverade sig mot beslutet att
höja medlemsavgiften.
När det gäller utbyte av SBK:s logga så var vi uppe och pläderade för att behålla
den vi har idag mot den nya mera stiliserade loggan. Ja gruppen vann med 28
röster.
Valen blev inga stora omvälvningar. Det informerades mycket om nästa års
firande inom SBK eftersom man fyller 100 år. Det delades ut utmärkelser till året
eldsjäl, årets klubb samt utsågs en hedersmedlem.
Organisationsutredningen inom SBK hade en ganska omfattande information om
hur långt gruppen kommit och vi hoppas att deras material kommer ut i
organisations som information. Kongressen avslutades med Per Johansson som
höll ett bejublat föredrag om Glada Hudikteatern som han varit med och startat
och som arbetar för fullt.
b) 26:17 Information från distriktsforum i samband med kongressen 2017
c) Information ut i organisationen ang. hur man arbetar med ekonomin i en
förening
d) 29:17 Från SKK/Utsk ang. AFR:s skrivelse till NKK
Genomgicks och lades till handlingarna.
e) 16:17 Revisionsberättelse för SBK centralt Genomgicks och lades till handlingarna
f) 17:17 Nyhetsbrev från SKK med. Bl.a. den nya dataskyddsförordningen. –
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att skicka ut Nyhetsbrevet till samtliga
lokalområden
§ 52.

Budget och Verksamhetskonferens med utskott och kommittéer 30/9 – 1/10
2017. – Uppdrogs till Yvonne Brink att skicka ut information om datum till
samtliga kommittéer och utskott.

§ 53.

Övriga frågor
a) Valberedningen
Avgående 10:17 med information om möjligheten att delta i styrelsemöten.
Diskuterades valberedningen och deras hemställan om att kunna delta i
styrelsemöten.
Styrelsen beslutade att inbjuda en från valberedningen, en dag under vårt fysiska
möte i augusti, en dag under vår kommittékonferens i höst samt en dag under vårt
fysiska möte i december. I och med detta så har, om man så önskar, varje person i
valberedningen möjlighet att delta i ett av våra möten.
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På frågan om valberedningen kan få tillgång till styrelsens Facebookgrupp, är
svaret nej.
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att skicka ett protokollsutdrag till
valberedningen.
Ulrika Stenholm rapporterade att hon har inventerat alla priser som lämnades
kvar efter årsmötesutställningen.
Styrelsen konstaterar att Bineromailen fungerar inte tillfredsställande för flera i
styrelsen. Samtliga uppmanas att kontakta Anna Lindgren när mailen inte
fungerar.
§ 54.

Nästa möte
Nästa möte är ett fysiskt möte den 12-13 augusti 2017 på Södertälje BK

§ 55.

Mötets avslutande Ordförande Yvonne Brink tackar för gott arbete och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Marianne Rexlinger
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