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   Svenska Rottweilerklubben/AfR  
[ Skriv text]  

SBK’s Avelsavdelning   
för Rottweiler                

Styrelsemöte nr 5/2017, Södertälje 12-13/8 2017  
  
Närvarande:   
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall (lördag) Sekreterare Malin Sten, 
Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Marianne Rexlinger, Suppleant Inger Bergman, Suppleant 
Liselotte Gustafson (lördag) 
 
Meddelat frånvaro: 
Vice Ordförande Patrik Grönfeldt och Ledamot Ulrika Stenholm  
  
  
 § 56.  Mötets öppnande  

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

§ 57.  Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.   

§ 58.   Val av justeringsman  
Inger Bergman valdes att tillsammans med ordf. Yvonne Brink justera dagens 
protokoll.   

§ 59.            Protokoll nr 3 och 4 från 14-15/4 2017.  
Protokoll nr 3 bordlades föregående möte. 
Protokoll nr 3 och 4 genomgicks godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 60.              Inkomna skrivelser 38:17-57:17 
                      38:17 Från medlem. Ang Post Nord > § 62 d (bilaga 1, protokoll 5 2017) 
                      39:17 SBK-struktur för vårt fortsatta gemensamma strukturarbete. 
                      40:17 SKK. Inbjudan till rasklubbstorget Sthlm > Infokommitten §65 a 
                      41:17 SBK Info > Styrelsen > hemsidan §65 b 
                      42:17 Information om beslut fattat vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3                                                              
            juni2017 (jmf §120) § 62 l 
                      43:17 IFR Word Championship IPO 2017 > sänt till IPO kommitten 
                      44:17 SBK. Regelrevidering 2022 > Styrelsen, utskottet Avel & Hälsa, Utskottet  
                                Prov och tävling. 
                      45:17 SBK Kursplaner Lydnad & Rallylydnad > § 65 h  
                      46:17 Från medlem angående inlägg på sociala media > §66. Organisation (bilaga  
                                2 protokoll 5 2017) 
                      47:17 Margareta Carlsson förfrågan om utökning av rasregister > styrelsen 
                     48:17 SBK Inbjudan till central avelskonferens i oktober 2017 > styrelsen,     
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                               hemsidan, Facebook, utskottet Avel & Hälsa §63 
                     49:17 Betalningsföreläggande hos kronofogden > styrelsen §62 d 
                     50:17 Från medlem Skrivelse angående annan medlems agerande i LO-styrelse >  
                               styrelsen > § 65 (bilaga 3 protokoll 5 2017) 
                     51:17 SBK Ang rasklubbsträff i november § 67 
                     52:17 Från medlem Ang. IFR World dog show i Kina 2019 <§65 n 
                     53:17 Från medlem Ang. Utbildning av domare > §69 
                     54:17 Uppdate Post Nord > §62 e 
                     55:17 Värmland/Dals LO äskande av medel > §62 k 
                     56:17 Karlskoga BK Ang. rasmästerskap 2018 >§65 h 
                     57:17 SBK – Ny domare på Rottweiler > §63 
                     

§ 61.          Avgående skrivelser 
                     A10:17 Till SBK Ang. Rasklubbsträff i november. 
                     A11:17 Svar till Anna Rexlinger 
                     A12:17 Svar till valberedningen, Robert Tenhold    
  
§ 61.             Ekonomi  
 
a) Kontoställningar      

AfR Centralt  8060-6,183 016 891-8  SEK   32 710, 97   
AfR Läger  8060-6,183 109 603-5  SEK                             241 298, 47   

AfR PR  8060-6,183 109 605-0  SEK   11 418, 57  

AfR SSU  8060-6,183 109 606-8  SEK   16 573, 52  

AfR Utställning  8060-6,183 109 602-7  SEK   42 598, 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 56,14  

  
 

   
b) Ev ränta på våra två placeringskonton 
Finns ingen ränta på något av kontona. Uppdrogs till kassören att undersöka om det kan finnas 
något bättre alternativ placeringsmässigt där administrationen inte är så dyr.  

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Centralt&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6retagskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+Centralt&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061830168918&kontonr=1830168918&valtKonto=8060-6%2C183+016+891-8&valtKoncernkontoKontonr=1830168918
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Centralt&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6retagskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+Centralt&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061830168918&kontonr=1830168918&valtKonto=8060-6%2C183+016+891-8&valtKoncernkontoKontonr=1830168918
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+L%E4ger&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+L%E4ger&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096035&kontonr=1831096035&valtKonto=8060-6%2C183+109+603-5&valtKoncernkontoKontonr=1831096035
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+L%E4ger&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+L%E4ger&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096035&kontonr=1831096035&valtKonto=8060-6%2C183+109+603-5&valtKoncernkontoKontonr=1831096035
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+PR&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+PR&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096050&kontonr=1831096050&valtKonto=8060-6%2C183+109+605-0&valtKoncernkontoKontonr=1831096050
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+PR&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+PR&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096050&kontonr=1831096050&valtKonto=8060-6%2C183+109+605-0&valtKoncernkontoKontonr=1831096050
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+SSU&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+SSU&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096068&kontonr=1831096068&valtKonto=8060-6%2C183+109+606-8&valtKoncernkontoKontonr=1831096068
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+SSU&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+SSU&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096068&kontonr=1831096068&valtKonto=8060-6%2C183+109+606-8&valtKoncernkontoKontonr=1831096068
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Utst%E4llning&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+Utst%E4llning&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096027&kontonr=1831096027&valtKonto=8060-6%2C183+109+602-7&valtKoncernkontoKontonr=1831096027
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Utst%E4llning&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=1&valtKontoNamn=AfR+Utst%E4llning&valtKoncernkontoClnr=80606&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1497085051131443709&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&valtKontoClnrKontonr=806061831096027&kontonr=1831096027&valtKonto=8060-6%2C183+109+602-7&valtKoncernkontoKontonr=1831096027
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1497085113884338613&valtKonto=8060-6%2C183+016+892-6
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1497085113884338613&valtKonto=8060-6%2C183+016+892-6
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1497085113884338613&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1497085113884338613&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8
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Kassör Rebecca Cedervall rekomenderar inte att hela summorna läggs med räntebäring. Hur vi 
i framtiden ska placera pengarna skall diskuteras vid styrelsens stora arbetsmöte t i december. 
Vid det kommande budgetmötet med våra två utskott samt kommitteer, skall en förklarande 
information ges om vad en buget innebär avseende närande och tärande verksamheter i 
klubben.  
 
c) Kontot hos Folksam 
Kassör Rebecca Cedervall har nu få information från Folksam ang. kontot vi har där. 
Även detta konto skall tas upp till diskussion vid arbetsmötet i december. 
 
d) Post Nord fakturor/betalningsföreläggande 
Kassören har pratat med Post Nord. Allt är nu i sin ordning när det gäller adressändringen hos 
Post Nord. Kassör Rebecca Cedervall upplever de anställda på Post Nord som mycket otrevliga 
och svårt att få den hjälp som behövts. Det finns inget kvar hos kronofogden.  
Föreslogs att klubben skall i möjligaste mån få  e-fakturor i stället för ”snigelpost” då det är ett 
säkrare sätt än genom brev via  Post Nord.  
Beslutades enligt förslaget.  
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att ta kontakt med banken som hjälper till att 
ombesörja detta.  
 
e) Kreditgräns för inköp av frimärken på faktura hos Post Nord. 
Klubben behöver höja kreditgränsen då det går åt mycket porto bl.a. till tidning och sedan till 
utskicka till nya medlemmar. 
Kassören Rebecca Cedervall har omtalat att kopia av stadgan samt en kopia av det 
konstituerande protokollet för att kunna ansöka om att öka kreditgränsen. 
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att ombesörja att ansöka om höjd kreditgräns samt 
skicka in begärda dokument.  
  
f) Resultat och Balansräkning 
Resultat och Balansräkningen kommer vid nästa styrelsemöte. 
För att underlätta inför årsmötet och även för alla så har styrelsen bett om halvårsrevision. 
Det gör också att det går fortare att få ekonomin klar inför årsmötet. 
 
g) Inköp av dator till sekreteraren i klubben 
Rapporterade sekreteraren Malin Sten att en dator är inköpt till sekreteraren enligt tidigare 
beslut.  
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h) Inköp av officepaket, viruspaket till dator.  
Rapporterade sekreteraren Malin Sten att ett Officepaketet är inköpt tillsammans med ett 
virusprogram som har en support som gäller i tre år.  
Styrelsen beslutade godkänna inköpet. 
Sekreteraren omtalade att styrelsen har möjlighet att få virusskydd på datorer som används för 
klubbens räkning.  
 
i) Övrigt 
Rapporterades att medlemshanteraren har idag insyn på klubbens centralkonto, vilket inte är 
lämpligt. Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att kontakta banken och byta nuvarande 
centralkonto till ett medlemskonto.  
Uppdrogs vidare till kassören att ansöka om nytt konto som skall heta centralkonto.  
 
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att skicka ut information om ansökan av bidrag från 
HS till tävlande i SM och VM, samt lägga upp detta på hemsidan tillsammans med 
ansökningsblanketten.  
 
Reserverna till VM i IPO får för första året vara med och tävla. Frågan har inkommit till 
styrelsen, hur vi ställer oss till detta och om bidrag betalas ut även till dessa.  
Konstaterades att vi behöver se hur skrivningen ang. beslutet om bidrag har formulerats. 
 
Infokommitten informerar om att tjänsten hos Paloma – det företag som tillhandahåller 
utskicken av våra nyhetsbrev har utökats, då man konstaterat att det idag är alltför liten 
kapacitet. 
För att vi ska kunna nå alla medlemmar behöver vi ett större paket, detta innebär en ökad 
kostnad.  
Infokommittén har beställt ett större paket och kostnaden för detta är 3610 kronor om året och 
då kan kommittén göra 12000 utskick/år.  
Styrelsen tackade för rapporten och konstaterade att kostnaden belastar budgeten inom 
Infokommittén.   
 
J) 35:17 Äskande av medel från ULO/SRM/Seminarie 
Rapporterade kassören Rebecca Cedervall att hon har inte fått svar på ställda frågor angående 
subventionerig av deltagare samt önskemål om en deltagarlista.  
Då styrelsen inte fått svar på ställda frågor ang. subventionering och deltagare beslutade 
styrelsen att rätt underlag saknas för diskussion i ämnet och beslutade därmed att avslå 
ansökan.  
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K) 55:17 Äskande av startkapital från Värmland/Dals LO 
Då Värmland/Dal varit vilande många år innan uppstarten, och enligt den ansökan som 
inkommit har privatpersoner lagt ut av egna medel från uppstart till dags dato för att komma 
igång, så beslutade styrelsen att Värmland/Dal skall erhålla startkapital som idag är  
3000:- kronor.  
Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att kontakta Värmland/Dal och begära in LO:ts 
kontonummer för överföring av beslutat startkapital. 
Beslutet förklarades omedelbart justerat.  
 
L) Information från centrala SBK ang. ekonomi. 
Ekonomin centralt minskar vilket innebär att samtliga distrikt och rasklubbar kommer att få 
ersätta en del av kostnaderna för de olika konferenserna som riktar sig till klubbarna. 
Medlemsantalet minskar och när det gäller rasklubbarna så är det enbart tre klubbar som ökar i 
övrigt så minskar medlemsantalet eller är oförändrat. 
Rasklubben för Belgiska vallhundar -18  
Rasklubben för Rysk Svart Terrier -7  
Rasklubben Hollandse Herdershond 7  
Svenska Australian Cattledogklubben -9  
Svenska Australian Shepherdklubben -19  
Svenska Beauceronklubben -7  
Svenska Bouvier des flandresklubben -14  
Svenska Boxerklubben -84  
Svenska Briardklubben -20  
Svenska Chodský pesklubben 14  
Svenska Collieklubben -68  
Svenska Dobermannklubben 0  
Svenska Hovawartklubben -21  
Svenska Kelpieklubben 0  
Svenska Riesenschnauzerklubben -27  
Svenska Rottweilerklubben -27  
Svenska Schäferhundklubben -142  
Vit Herdehundklubb 1  
SBK Totalt -1238 
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§63 Utskottet avel och Hälsa 
 
1. Mötesdatum för utskottet 
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att tillskriva utskottets ordförande att inkomma med ett 
mötesdatum.  
 
2. Valphänvisningen 
Utskottets ordförande Ulrika Stenholm har arbetat med att få in underlag från de olika 
utskottsgrupperna för att kunna sammanställa ett förslag för valphänvisning inom klubben.  
 
3. RAS 
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att skicka ut RAS och meddela vad som fattas för att den ska bli 
klar. 
 
4. Exteriörbeskrivarkonferensen 
Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta Johanna Haglund för att få svar på om inbjudningarna 
till konferensen är skickade. 
 
5. Inbjudan central avelskonferens 48:17 
Är skickad till både hemsida och FB. Rasklubbens program dag två behöver också skickas ut. 
 
6. SBK NY domare på Rottweiler 57:17 
SKK har meddelat att Sonny Ström auktoriserats på Rottweiler. 
 
7. Margaretha Carlsson, ansökan om vidareutbildning på Rottweiler 47:17 
Styrelsen tillstyrker att Margaretha Carlsson får utbilda sig på Rottweiler och föreslår att 
sökande går passiv elev för Prof. Peter Freidrich på rasspecialen i Högbo den 3 september 
2017.  
 
a) UG Hälsa och Friskvård 
 
 
b) UG Mental 
 
 
c) UG Avelssamordning/HAR 
Önskemål från gruppen att få med Helena Nylander, styrelsen beslutar att tillsätta Helena 
Nylander och hälsar henne varmt välkommen till uppdraget.  
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d) UG Exteriör 
Domare för jubeleumåret 2018  
Årsmötet dömer Yvonne Brink och Bo Wiberg 
SSK/Sommarutställningen dömer Uwe Petermann och Paul Viehoff 
Kosta dömer Siegmund Trebschue 
Högbo dömer Kristina Niemelä 
 
Efter inlägg på nätet förtydligar styrelsen att det finns bara EN rasstandard och ingen 
uppdelning av ”sporttyp” eller ”utställningstyp”. 
 
 
§64 Arbetsbeskrivningar 
 
a) Infokommitteen  
Genomgås och justerar det som behövs.  
Reviderad arbetsbeskrivning skall läggas ut på hemsidan. 
 
b) PR kommitten byter namn till PR Shopen 
Genomgås och justerar det som behövs.  
Reviderad arbetsbeskrivning skall läggas ut på hemsidan. 
 
c) Registerkommitten 
Genomgås och justerar det som behövs.  
Reviderad arbetsbeskrivning skall bytas ut på hemsidan. 
 
 
d) Bruksnytt 
Genomgås och justerar det som behövs.  
Reviderad arbetsbeskrivning skall bytas ut på hemsidan. 
 
e) Medlemshanteringen 
Genomgås och justerar det som behövs. 
Reviderad arbetsbeskrivning skall bytas ut på hemsidan. 
 
f) Utskottsgruppen Bruks/Lydnad 
Styrelsen godände föreslagen arbetsbeskrivning. 
 
 
 
 



  

  8  

   Svenska Rottweilerklubben/AfR  
[ Skriv text]  

SBK’s Avelsavdelning   
för Rottweiler                

g) Rallylydnad 
Styrelsen godkände föreslagen arbetsbeskrivning. 
 
h) Utskottets och utskottsgruppen IPO:s  arbetsbeskrivningar. 
Arbetsbeskrivningarna ännu ej klara 
 
Samtliga nya arbetsbeskrivningar kan behöva justeras när grupperna arbetat  med dem under en 
tid. 
 
§65 Kommitteer 
a) Infokommitten 
Kommitténs sammankallande Lena Jonsson föreslog att kommittén utökas med Christell 
Hansen- Moberg. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget och hälsade Christell Hansen-Moberg välkommen.  
Uppdrogs till Lena Jonsson att samla hela kommitten till ett telefonmöte.  
 
b) Hemsidan 
Förslog  Lena Jonsson att tillsätta Weronika Ljungström till projektgruppen. Weronika 
Ljungström har gedigen erfarenhet av att skapa hemsidor till projektgruppen.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget och hälsade Weronika Ljungström välkommen. 
Kontaktperson för gruppen är Lena Jonsson, Sammankallande Patrik Grönfeldt och i gruppen 
ingår Therese Hedberg och Weronika Ljungström.  
Uppdrogs till Lena Jonsson att kontrollera med ONE.com har funktionen med nyhetsbrev.  
ONE.com är ett bra webhotell. 
Föreslogs att vi ansluter oss till detta webhotell för vår hemsida.  
Beslutades enligt förslaget. 
Beslutet förklarades omedelbart justerat.  
Vi behöver ha en ansvarig för alla emailadresser på det nya webbhotellet. 
Uppdrogs till Lena Jonsson att tillfråga Anna Lindgren om hon är intresserade då hon varit 
ansvarig för e-postadresserna på Binero. 
 Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta Therese Hedberg angående lösenord till Binero.  
 
Lena Jonsson rapporterade att monterplats till stora Stockholm är bokad och betald. 
Infokommitten har nära samarbete med monteransvariga.  
 
c) Jubileumskommitten 
Veronica Nilsson och Helena Strömberg samarbetar med innehåll för jubileet avseende 
Rottweilerklubbens event SSU.  
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Yvonne Brink har historik sedan tidigare och föreslår att vi använder det materialet och lägger 
till de senaste 10 åren. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
En gemensam ”firardag” diskuterades vid lokalområdesordförandekonferensen där vi 
uppmärksammar detta runt om i hela Sverige.  
Jubeleumsdekal ska beställas och prisuppgifter kollas upp. Detta bör tryckas inför 2018.  
 
d) 2017 års Rottweilerevent SSU 
Inget att rapportera. 
 
e) Registerkommitten 
Inget att rapportera. 
 
f) Sponsorkommitten 
Föreslogs att Shiba Lundström-Best tillsätts som ansvarig för denna kommitte. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget.  
Styrelsen önskar Shiba Lundström-Best varmt välkommen till uppdraget.  
 
g) Facebook 
Inget att rapportera. 
 
h) Tävlingskommitten 
 
Införandet av utskottet Prov & Tävling 
Styrelsen beslutade att införa utskottet Prov och Tävling.  
Som Ordförande för utskottet föreslogs LiseLotte Gustafson. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
Föreslogs att följande personer till utskottsgrupperna. Övriga ingående kommer att tillsättas vid 
kommande styrelsemöte. 
Utskottsgruppen IPO – Soffie Modin sammankallande 
Ustkottsgruppen Rallylydnad – Evelina Esbjörnsson 
Utskottsgruppen Bruks och Lydnad – Nina Jonsson och Tommy von Geijer 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
 
Srivelse 56:17 ang. Rasmästerskap 2018 - Karlskoga 
Styrelsen uppdrog till LiseLotte Gustafson att besvara med det underlag som behövs. 
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Inger Bergman rapporterar angående fråga om att lägga rasmästerskap på Fönöbasen, där vi 
fick ett nja… svar. Sus Hartwig ställer frågan till sin hemma BK klubb Tranås om dom kan 
vara behjälpliga. Vi inväntar svar.  
 
i) Utvecklingskommitten 
Yvonne Brink har haft kontakt med Sören Moberg och Leif Stang samt att de har fått alla 
protokollsutdrag och dokument som behövs.  
 
j) Läger 
Kosta – Allt fungerade mycket bra. Alla upplevdes nöjda efter lägerveckan. 
Minnesanteckningar från medlemsträffen under Kosta lägret finns.  
Fönöbasen – Yvonne Brink åker till detta läger och håller i medlemsträffen där. Samma 
material som användes vid Kosta träffen kommer med även till Fönöbasen.  
 
k) Tidningen 
Ang. Avsaknad av bild på vinnande hund vid årsmötesutställningen så är detta korrigerat i 
nästa nummer av tidninen. 
Ang. bild på hund i tidningen som anmälts för oacceptabelt beteende, är korrigerad i nästa 
nummer. 
Ang. felstavat namn i tidningen så är detta korrigerat i nästa nummer. 
Korrekturläsning av tidningen ska skickas till ordförande/styrelsen innan den går i tryck. 
 
l) PR-shopen 
Ulrika Böninger-Sideryd har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag efter Fönöbasen och 
rasspecialen i Högbo.  
Styrelsen tackar Ulrika för den här tiden och ett bra utfört arbete. 
 
m) Medlemshanteringen 
Inget att rapportera.  
 
n) Int.&Nordiska 
Skrivelse 52:17 Ang. IFR World Dog Show i Kina 2019 
Då vi från Sverige inte hade någon representant att skicka till det senaste mötet i Serbien bad vi 
grannlandet Finland att rösta för vår del. Efter detta har Yvonne Brink skrivit till IFR och 
meddelat att svar kommer efter vårt styrelsemöte avseende att utställningen skall förläggas i 
Kina. Uppdrag till Malin och Yvonne att sammanställa ett brev till IFR:s styrelse.  
FCI – världsutställningen ska vara i Kina 2019. Norska kennelklubben accepterar inte att Kina 
får anordna utställningen. Centralt från Svenska kennelklubben diskuterades angående 
värdnationen Kina där inte heller Sverige stöttar att Kina ska ha utställningen. Det har även 
visat sig att Kina försökt muta med fritt uppehälle för deltagarna på denna utställning.  
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o) Bruksnytt 
Föreslogs att tillsätta Sanne Johansson från Skåne/Blekinge LO som har erbjudit sig att arbeta 
med bruksnytt och vandringspriser.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget och hälsade Sanne Johansson välkommen. 
 
p) vandringspriser 
Föreslogs att tillsätta Sanne Johansson från Skåne/Blekinge LO som ansvarig för 
vandringspriserna. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget 
 
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta Sanne samt att överlämna kontaktuppgifter till 
Patrik Olsson som har en del information som behövs för den här posten.  
Styrelsen hälsar Sanne varmt välkommen till uppdraget.  
 
§66 Lokalområden 
a) Styrelsen arbetar med startbidragens storlek  samt ett styrdokument när det gäller äskande av 
medel från våra lokalområden.  
Styrdokumentet skall vara klart snarast och meddelas lokalområdena.  
 
Rapport från våra Lokalområden: 
Värmland/Dals LO har under sommaren haft 2 kurser i lydnad/bruks/IPO i sammarbete med 
CampK9. Dom har även genomfört en lydnadstävling i startklass. Dom kommer anordna en 
IPO tävling i september som det finns stort intresse för. Samt att flera medlemmar träffas och 
tränar tillssammans.  
Upplands LO Hade under SSU ansvaret för det första rasmästerskapet i Rallylydnad med 
många startande ekipage och detta gjordes med bravur. I övrigt har Upplands LO frågor att 
ställa till styrelsen. 
b) Vilken verksamhet behöver utvecklas inom våra LO:n? 
c) Vad gör vi med LO:n som är vilande och LO:n där det finns styrelser men ingen 
verksamhet? 
d) Skrivelse 50:17 En medlem har ifrågasatt medlems agerande i en LO-styrelse.  
Styrelsen har tagit del av skrivelsen och Sekreteraren Malin Sten och ledamoten Marianne 
Rexlinger går igenom och ser om något behöver göras.   
Rapport på kommande styrelsemöte. 
 
 
§67  Organisation 
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Skrivelse 46:17 En medlem har reagerat starkt  på ett inlägg på sociala media av medlem som 
sitter i LO-styrelse. 
Uppdrag till Ledamot Marianne Rexlinger och Sekreterare Malin Sten att kontakta SBK för att 
höra efter hur denna typ av ärende skall hanteras.  
Sekreterare Malin Sten och Ledamot Marianne Rexlinger skriver sedan till SBK vid behov 
efter den muntliga kontakten.  
Beslutades förklarades för omedelbart justerat. 
  
Skrivelse 51:17 SBK Ang. rasklubbsträff i november. 
 
§68 Budget och Verksamhetskonferens med utskott och kommitteer 30/9-1/10 

2017 
Information är utskickat till alla berörda. Även det nya utskottet kommer att bli inbjudna.  
 
 
§69 Övriga frågor 
Skrivelse 53:17 Ang. utbildning av domare 
Uppdrogs till Yvonne Brink att prata med personen i fråga.  
 

                     Uppdrogs till Yvonne Brink och Malin Sten att skriva till olika foderföretag för att få ett avtal 
för de närmast kommande åren.  
 
Årsmötesekonomin är inte klar, saknas underlag som ska faktureras. Uppdrogs till Malin Sten  
att skriva till vederbörande att omgående inkomma med det som saknas.  
 
§70 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan genomgås och färdiga ärenden avprickas. 
 
§71 Nästa möte 
  Telefonmöte den 9 oktober 2017. 
 
§72  Mötets avslutande 
 Ordförande Yvonne Brink tackar för gott arbete och avslutar mötet.  
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras: 
 
 
Malin Sten   Yvonne Brink Inger   
Sekreterare   Orförrande  Bergman    
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