Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22 –
23 november i Södertälje
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git
Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström ledamot, Pia Iharanta suppleant samt Helén
Wallman sekreterare
Anmält förhinder: Carina Torpenberg
§ 125 Mötets öppnande
Angelina Olsson hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.
§ 126 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.
§ 127 Val av justeringsman
Ingela Plahn Lindström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 128 Ekonomi
Kontoställningar 2008-11-20
Falkenbergssparbank

8060-6 183.016.891-8

3 125,58

Falkenberssparbank sparkonto

8060-6 183.016.892-6

480 145,59

Sv. Rottweilerklubben AfR

71 61 43-3

37 407,52

Utställningskommittén

5 76 67-8

48 774,27

Korningskommittén

64 45 09-2

2 382,54

MH-kommittén

629 45 12-6

18 193,89

Lägerkommittén

106 95 45-0

49 704,61

SSU-kommittén

150 48 52-3

64 389,85

Registerkommittén

23 55 41-0

43 716,22

PR-kommittén

666 00-8

77 498,54
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Verksamhetsplan och budget 2009
Förslag till verksamhetsplan 2009
Februari
8
Ögonlysning Södertälje (avelhälsa)

Juli
2
Utställning på Gotland
V28-29 Skillingarydsläger

Mars
7
8

Augusti
8– 9
Bruksmästerskap 2008 i Nässjö och
Tranås

Årsmöte i Borås
Årsmötesutställning i Borås

April
Exteriörbeskrivarkonferens
Maj
17

September
6
Utställning i Gävle
26
Rasmästerskap BSL klass I- III
27
Rasmästerskap IPO klass I - III

Utställning i Hässleholm
Oktober

Juni
26-28
27

Uppfödarkonferens
SSU Södertälje
Lydnadsklass I – Elit rasmästerskap
SSU

November
Under verksamhetsåret 2010
Mars
7
Årsmöte i Borlänge
8
Årsmötesutställning i Borlänge

Förslag till budget 2009
Se bifogat förslag.
§ 129 Årsmöte
Beslutades att Helén Wallman ska vara årsmötessekreterare.
Motioner
Motionerna genomgicks och det beslutades enligt följande:
1/2008 – motion gällande rasmästerskap i bevakning

Motionen diskuterades och styrelsen beslutade att uppdra till Pia Iharanta att ta en kontakt
med Upplands LO för att få in en skrivelse med förtydligande av regler samt ett
kostnadsförslag på detta arrangemang.
Styrelsen beslutade att föreslå avslag av motionen.
2/2008 – motion gällande sjukdomsinventering hos rasklubben
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Att som uppfödare avla på sjuka djur innebär att man bryter mot grundreglerna. I dag ser
styrelsen det som omöjligt att rasklubben skall kunna hantera denna information och att kunna
svara för att alla skickar in uppgifter och därmed säkerställa att den är korrekt. Styrelsen
önskar jobba vidare på hur detta ska kunna hanteras på ett bra sätt och beslutade därför att
föreslå avslag av motionen.
3/2008 – motion gällande max två kullar per uppfödare och år

Styrelsen har inlett en diskussion med SKK i frågan och ser att rasklubben fortfarande har en
hel del arbete att göra innan detta kan bli aktuellt för SKK att genomföra. Styrelsen beslutade
att föreslå avslag av motionen.
4/2008 motion gällande hemställan till SKK

Styrelsen har inlett en diskussion med SKK i frågan och ser att rasklubben fortfarande har en
hel del arbete att göra innan detta kan bli aktuellt för SKK att genomföra. Styrelsen beslutade
att föreslå avslag av motionen.
5/2008 motion gällande registreringsförbud för valpar efter HD-belastade föräldradjur
Vid registrering av avkommor efter HD-belastade föräldradjur, avelsspärras avkommorna och
uppfödaren går med automatik upp till uppfödar- och kennelkonsulentkommittén. Vissa ärenden går
sedan vidare till disciplinnämnden. Upprepad avel i strid mot hälsoprogram kan även leda till
registreringsförbud för uppfödaren under något eller några år. Då uppfödare som har valpar efter HDbelastade föräldradjur utreds och uppfödaren inte har möjlighet att gå vidare på dessa linjer i och med
att avkommorna beläggs med avelsspärr så ser styrelsen det som viktigt att dessa valpar ändå
registreras. Styrelsen ser det inte som önskvärt med flera oregistrerade hundar och registreringen
möjliggör också en uppföljning. Styrelsen beslutade att föreslå avslag av motionen.
6/2008 – motion gällande förslag på lista uppfödare

Rasklubbens Info-kommitté arbetar idag med att ta fram en lista på uppfödare som skall
kunna läggas ut på rasklubbens hemsida. Styrelsen beslutade att föreslå avslag av motionen.
7/2008 – motion gällande statistik på hemsidan med rottweiler äldre än 18 månader

Styrelsen ser gärna att statistik ska presenteras i registerutgåvan. Vissa delar kommer också
att kunna läggas ut på hemsidan. När det gäller kommittéernas tillsättande och arbetsuppgifter
så är det enligt rasklubbens stadgar styrelsens rätt att inrätta kommittéer eller motsvarande för
särskilda uppgifter och styrelsen ser därför inte detta som en årsmötesfråga. Styrelsen
beslutade att föreslå avslag av motionen.
8/2008 – motion gällande statistik på hemsidan med alla födda rottweiler

Styrelsen ser gärna att statistik ska presenteras i registerutgåvan. Vissa delar kommer också
att kunna läggas ut på hemsidan. När det gäller kommittéernas tillsättande och arbetsuppgifter
så är det enligt rasklubbens stadgar styrelsens rätt att inrätta kommittéer eller motsvarande för
särskilda uppgifter och styrelsen ser därför inte detta som en årsmötesfråga. Styrelsen
beslutade att föreslå avslag av motionen.
9/2008 – motion gällande sjukdomar på hänvisningen

Att som uppfödare avla på sjuka djur innebär att man bryter mot grundreglerna. I dag ser
styrelsen det som omöjligt att rasklubben skall kunna hantera denna information och att kunna
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svara för och säkerställa att alla rapporterar in och att den därmed är korrekt. Styrelsen önskar
jobba vidare på hur detta ska kunna hanteras på ett bra sätt och beslutade därför att föreslå
avslag av motionen.
10/2008 – motion gällande sjukdomar

Att som uppfödare avla på sjuka djur innebär att man bryter mot grundreglerna. I dag ser
styrelsen det som omöjligt att rasklubben skall kunna hantera denna information och att kunna
svara för att alla skickar in uppgifter och därmed säkerställa att den är korrekt. Styrelsen
önskar jobba vidare på hur detta ska kunna hanteras på ett bra sätt och beslutade därför att
föreslå avslag av motionen.
11/2008 – motion gällande minst 80% fritt på armbågar och höftleder

I kullar med få individer skulle detta förslag kunna medföra en utslagning av hela kullar om
till exempel en individ ej uppnår röntgenbar ålder eller alternativt exporterats. Styrelsen ser
idag inte att detta kan vara rimligt och beslutade med ovanstående argument att föreslå
avslag av motionen.
Övriga frågor som kommer att lyftas på årsmötet
- MH – rasprofil – ljud nyfikenhet förslag på att diskvalificerande ruta ska tas bort
- Uppfödarpremieringarna , att lägga till ögon i premieringarna
- Att lyfta bort uppfödarpremieringarna som årsmötesfråga.
- Att lyfta bort frågan kring hänvisningsregler och avelsrådgivning som årsmötesbeslut.
Beslutades att uppdra till VU:t att se över och diskutera med övriga i styrelsen om det var
flera frågor som kan vara aktuella att lyfta bort som årsmötesbeslut.
§ 130 Kommittéer
Info-kommittén
Inkomna frågor från kommittén genomgicks, svar se bilaga.
Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör
Exteriöransvarig, auktorisationer och avauktorisationer av exteriörbeskrivare, beslutades att
uppdra till Kerstin Hisengård att kontakta Leif Öberg och be honom att se över hur det ser
ut och hur det ska hanteras i framtiden.
Medlemshantering
Eva-Lotta Axelsson kommer att ta över Marie Hammarstrands uppgifter direkt vid årsskiftet.
PR-kommittén
Kommittén har sett till att lokalområdena kan få köpa från lagret till ett bra pris för att
rasklubben inte ska ligga på ett så stort lager.
Utställningskommittén
PM styrelsen önskar att kommittén ser över möjligheten att lägga ut PM på hemsidan samt
använda e-post för att spara på porto inför nästkommande verksamhetsår.
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§ 131 Vision
När det gäller visionsarbetet inväntas anteckningarna från tidigare telefonmöte innan fortsatt
diskussion skall hållas.
§ 132 RASK
Styrelsen har tidigare haft en diskussion kring SBKs nya stadgar och vad det kommer att
medföra i organisationen. Frågan har även lyfts i RASK, övriga rasklubbar upplever inte
organisationsförändringen som något som rasklubbarna skall engagera sig i. Styrelsen har
återigen påtalat att detta trots allt kommer att ge en del effekter och att RASK exempelvis inte
kommer att finnas kvar under 2009.
Vidare har rasklubben lyft i RASK att vi har en möjlighet att gå ut med information om SBKs
nya exteriörbeskrivningsprotokoll i den domartidning som RASK ska ta fram
§133 Hantering gällande officiella prov som ska arrangeras av lokalområden
Svar inväntas fortfarande från SBK för att rasklubben skall kunna ta ställning till hur detta ska
kunna hanteras inom rasklubben.
§ 134 övriga frågor
Intresseanmälningar till
§ 135 Mötets avslutande
Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Angelina Ohlsson
Ordförande
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1/2008 – motion gällande rasmästerskap i bevakning
Eftersom Rottweilern är en framgångsrik och väl lämpad hund för bevaknings arbetet så tycker vi att
man kan lyfta detta också inom rasklubben och inrätta ett rasmästerskap i bevakning som är öppet för
certade FM-hundar.Vi tror att statusen och kvaliteten skulle höjas ytterligare på detta vis.
Det skulle också kunna fungera som en bra förberedelse och stöttning inför Försvarsmakts
mästerskapen för de hundar som kvalificerat sig dit.
Vårt förslag är att intresserade lokalområdena skall arrangera tävlingen.
Upplands LO
Genom Malin Åsander
Upplands LO tar på sig att arrangera Bevaknings ras SM 2009 om motionen bifalls.

Protokoll fört vid styrelsens möte
2008-11-22 – 2008-11-23

6

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

2/2008 – motion gällande sjukdomsinventering hos rasklubben
Med en stor ökning av födda valpar hos rasen rottweiler ökar också antalet sjuka hundar i rasen. Med
ett begynnande och mycket välbehövligt epilepsiprojekt, våra första svenska fall av PRA inom rasen
och stora ökningar av diagnosen osteochondros och ofta medföljande korsbandskador, så ökar också
kravet från oss valpköpare och uppfödare till en större öppenhet i redovisning av ärftliga och misstänkt
ärftliga sjukdomar.
Vi har en sjukdomsinventering som pågått under en längre tid, som sköts och har skötts alldeles
utmärkt av ansvarig i Hälsokommitten. Men informationen från denna sjukdomsinventering är enbart
några få tillhanda. Som seriös uppfödare med ett mål att föda fram friska och sunda valpkullar och
valpköpare med mål att få köpa en frisk och sund hund att arbeta hårt med, så känns det hopplöst att
inte få ta del av denna information i letande efter lämpligt avelsmaterial.
Bland annat älghundklubben har också stora problem med sjukdomar i sina raser och har infört en
öppen sjukdomsredovisning på sin hemsida. Som valpköpare och/eller uppfödare får man på ett enkelt
sätt möjlighet att ”anmäla” sina sjuka hundar till rasklubben, som sedan läggs ut i listor tillgängliga för
alla på hemsidan. På detta sätt får de en öppen redovisning av alla upptäckta sjukdomar inom rasen,
det sätter stopp för en hel del spekulationer och ryktesspridning och gör att uppfödare och valpköpare
kan ställa än större krav på varandra gällande ärlighet i aveln.
Inom vår ras finns det ingen öppen redovisning idag, men det finns en stor del av ryktesspridning, där
friska hundar får ryktet om att bära än den ena och än den andra sjukdomen. Det är förödande för den
hunden, uppfödaren och valpköparna i dess närhet. Lika illa är det när ärftliga sjukdomar upptäcks
hos individer som redan är och fortsätter vara stor del av den svenska aveln av rottweilern, mycket pga
att den upptäckta sjukdomen tystas ner, ingen får veta något. Många gånger tystas dylika upptäckter
också ner pga rädslan för all smutskastning de tror sig ska bli utsatta för om de går ut med
informationen.
Skulle vi istället försöka bli lite mer uppriktiga och ärliga med varandra, gå ut med all information om
sjukdomar som vi hittar, så att alla uppfödare och presumptiva valpköpare får ta del av dem, så tror jag
att vi automatiskt slipper en stor del av denna ryktesspridning och smutskastning. Jag tror att alla
uppfödare kommer att upptäcka att det uppkommer olika defekter i alla kullar som föds, mer eller
mindre allvarlig till sin natur. Ingen hund och ingen valpkull är perfekt och kommer nog aldrig
någonsin att bli heller, men med öppenhet och ärlighet så tror jag att vi kommer att få en större
möjlighet att sanera ut de största och allvarligaste ärftliga sjukdomarna ur aveln.
Ingen valp, hund, valpköpare eller uppfödare ska behöva gå igenom det lidande som t.ex.
osteochondros och epilepsi ger upphov till. Vi kan inte garantera att slippa dessa sjukdomar genom att
redovisa dem öppet, men med regelbunden och kontinuerlig redovisning av dem, så kan vi nog ha en
större möjlighet att sanera ut anlagsbärare och sjuka hundar ur aveln och på sikt stärka aveln och
avelsbasen.
Tanken är att redovisningen ska gå till så att uppfödare/valpköpare skickar in formulär som läggs ut i
rottweilertidningen, eller laddar ner dem från rasklubbens hemsida, fyller i och skickar in. Formulären
ska skickas in med kopia på veterinärjournal och registreringsbevis och läggs ut på hemsidan och
publiceras i rastidningen utav mig. Det blir i princip en utökning av den redan befintliga
sjukdomsredovisningen, men också en öppen redosvisning där vi valpköpare och uppfödare får ta del
av informationen och vi kan sanera ut de sjuka djuren och anölgasbärare ur aveln. Det är också ett
Protokoll fört vid styrelsens möte
2008-11-22 – 2008-11-23

7

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

stort jobb att kräva av en ensam person i hälsokommitten och detta arbete, med att ta fram och
redovisa de sjuka hundarna är Anna Lindgren villig att ta på sig och utforma på bästa sätt, i samråd
med AfRs styrelse.
Om bara en eller två uppfödare påbörjar detta och rapporterar in sjuka hundar ur sin avel, så kommer
fler att följa. Men ska vi få bukt med alla sjukdomar inom rasen så måste vi alla också få veta var de
finns, det är omöjligt att sanera ut något som man inte vet om.
Mvh Anna Lindgren, Annelie Friman, Anna Gewalt, Madeleine Daleo, Madeleine Johansson,
Caroline Jonsson, Anna Hellberg, Marianne Ullerud, Susann Östman, Åsa Tova-Bergh, Sandra
Nordström, Jessica Berglund, Thereze Axelsson, Susanne Johansen
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3/2008 – motion gällande max två kullar per uppfödare och år
Registreringssiffrorna av antalet födda rottweiler tycks aldrig minska. De som tyvärr verkar minska
eller inte existera alls hos vissa är intresset för uppföljning av de valpar som föds. Det är skrämmande
att se hur många rottweiler som föds varje år i relation till hur många som syns i statistiken över
uppföljda hundar!
En snabb summering ger följande: De senaste 6 åren har det fötts ca 6000 registrerade rottisar, sett till
antalet rottweiler som återfinns på bruks och lydnadsprov, inom försvarsmakten och på utställningar –
vart tar alla valpar vägen? Genom att kontrollera siffrorna över antal hundar som varit ute på MH/MT
dessa år väcks ännu fler funderingar. Om det föds ca 1000 hundar per år, så borde det logiskt sett året
efter eller därpå kommande år vara ca 1000 st som varit ute på MH, för det är väl något som alla
seriösa uppfödare ser till att deras valpköpare genomför? Kolla siffror på antal rottweiler som
genomfört MH senaste åren och fundera på vad som är fel? Enligt SKKs avelsdata är 636 av 1253
hundar födda 2006 mentalbeskrivna – 50,8%. Procentandelarna för åren 1999-2007 kan ses i tabellen
nedan. Siffran 1145 är antal svenskfödda rottweilers fram till 12 november 2008. Kolumnen för år
1999 visar att det 1999 föddes 1132 rottweiler i Sverige och av dem har 656 st blivit mentalbeskrivna
och har känd mental status. Och likadant för övriga år, för 2007 kommer siffran för mentalbeskrivna
med känd mental status att öka, allteftersom att fler födda 2007 kommer ut på MH, alla dessa har inte
åldern inne ännu. Men med tanke på att ett MH helst skall utföras när hunden är mellan 12-18
månader, så borde rimligtvis inte antalet hundar på MH för tidigare år ändras nämnvärt.
Alla uppfödare kan råka ut för valpköpare som inte fullföljer ställda krav så som att mentalbeskriva
och röntga hunden samt att hundar kan avlida unga och därför kommer vi aldrig komma upp i en 100
% statistik – men i dagsläget är vi inte ens i närheten!

År
Svenskfödda enligt
SKK per år
MH svenskfödda
hundar enligt SKK
Antal MH i procent
av totalt födda
Medelprocent per år

MH-beskrivna hundar
1999 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1132

1013

1079

1137

1252

1305

1368

1253

1260

1145

656

581

620

662

755

739

755

636

224

-

58,0% 57,4% 57,5% 58,2% 60,3% 56,6% 55,2% 50,8% 17,8%

0,0%

51,7%

I ett samhälle som ställer allt större krav på hundägandet och med en ras som är så pass utsatt som
rottweilern så måste vi alla ta vårt ansvar och se till att våra hundar följs upp. Enbart genom att
använda de verktyg som finns att tillgå kan vi bevisa att en registrerad rottweiler är en rottweiler som
följs upp både mentalt och hälsomässigt (Mentalbeskrivning, mentaltest och röntgen)
Det fanns en anledning att vi började mentaltesta och beskriva våra hundar, varför har det så totalt
fallerat bland så många uppfödare?
Idag går det inte att dra ett likhetstecken med Många valpar=oseriös kennel, få valpar=seriös kennel
Men ju fler kullar en uppfödare väljer att ta desto större jobb att se till att ordna mentaltester och
beskrivningar för sina valpkullar? Att föda upp 5 kullar med 8 valpar på ett år ger 40 valpar att hitta
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seriösa och bra valpköpare till, valpköpare att hjälpa och guida när det blir problem och valpar att
ordna mh för. Vem mäktar med så stort ansvar och arbete?
Här pratar statistiken för sig själv – ingen mäktar med de ansvaret idag. Hade så varit fallet så borde
statistiken gällande antalet uppföljda hundar vara bättre. Med tanke på att det idag är så enormt svårt
att hitta sunda och bra valpköpare till alla valpar som föds borde en begränsning gällande hur många
kullar per år som en uppfödare av rasen rottweiler får registrera ge en signal att rasklubben tar sitt
ansvar och verkar för att vi ska ha en sund avel på rottweilern.
Vi anser att 2 kullar per år (med kull avses en parning som resulterat i minst 2 valpar som uppnår ålder
för registering) och uppfödare är tillräckligt för vad en enskild uppfödare kan tänkas hinna följa upp.
Det skulle minska antalet födda rottweiler per år och automatiskt sålla bort en hel del av de som nog
egentligen inte skulle ha en rottweiler. Det skulle förhoppningsvis också rensa bort en del uppfödare
som har kull efter kull, utan utvärdering eller mål och där de inte tas ansvar för var valparna hamnar.
De tappar då möjligheten att tjäna lika mkt pengar som de gör med ett stort antal kullar per år.
Återigen med en ras som idag är under lupp av både media och samhället, måste vi ta till oss de som
sker och visa omvärlden att vi tar problemet med incidenter där vår ras är inblandad på allvar och
försöker göra något åt det.
För att än mer tydligare visa på vårt ställningstagand anser vi att rasklubben ska hemställa hos SKK
om att uppfödarna av rasen inte får ha fler än 2 rottweilerkullar per år. När en uppfödare haft 2 kullar
så har den automatiskt registreringsförbud och får inte registrera fler kullar det året. Till skrivande av
denna hemställan och arbetet om och kring detta, anmäler vi vårt intresse.
Mvh Anna Lindgren, Annelie Friman, Anna Gewalt, Madeleine Daleo, Madeleine Johansson,
Caroline Jonsson, Anna Hellberg, Marianne Ullerud, Susann Östman, Åsa Tova-Bergh, Sandra
Nordström, Jessica Berglund, Thereze Axelsson, Susanne Johansen
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4/2008 motion gällande hemställan till SKK
Med hänvisning till tidigare motion ”Max två kullar per uppfödare och år”, så anser vi också att
rasklubben ska hemställa hos SKK om att uppfödarna av rasen inte får ha fler än 2 rottweilerkullar per
år. När en uppfödare haft 2 kullar så har den automatiskt registreringsförbud och får inte registrera fler
kullar det året. Och detta för att än tydligare visa att vi verkligen tar problemen i vår ras på allvar och
agerar. Till skrivande av denna hemställan och arbetet om och kring detta, anmäler vi vårt intresse.
Mvh Anna Lindgren, Annelie Friman, Anna Gewalt, Madeleine Daleo, Madeleine Johansson,
Caroline Jonsson, Anna Hellberg, Marianne Ullerud, Susann Östman, Åsa Tova-Bergh, Sandra
Nordström, Jessica Berglund, Thereze Axelsson, Susanne Johansen
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5/2008 motion gällande registreringsförbud för valpar efter HD-belastade föräldradjur
Enligt nuvarande regler gällande registrering av Rottweilervalpar skall föräldradjuren ha känd
höftledsstatus. Valpar efter föräldradjur som är HD-belastade kan alltså registreras, men blir däremot
avelsspärradei sin tur.
Då rasen ingår i ett bekämpningsprogram gällande höftleder sedan lång tid tillbaka, så tycker vi nu att
det är dags att gå ett steg vidare och förbjuda registrering av valpar efter HD-belastade föräldradjur.
Höftledsfel är som allra oftast en ärftlig betingelse och att utsätta valpköpare och valpar för en kraftigt
ökad risk för påföljande lidande och problem gagnar varken aveln, valpköpare eller valparna. Då det
heller inte går att komma vidare i sin långsiktiga avel med dessa avelsspärrade avkommor så kan det
inte tjäna uppfödarnas syften heller, förutom att det ger ett tillskott till kassan.
Läser man SKKs grundregler för uppfödare är detta dessutom ett direkt regelbrott mot grundreglerna. I
dessa framgår tydligt och klart att man enbart ska använda sig av friska avelsdjur som inte är
behäftade med ärftligt betingade sjukdomar.
Med tanke på stigande problem med oregistrerade valpar så bör ju åtminstone vi inom den registrerade
och seriösa aveln göra allt vi kan för att borga för friska och sunda valpar. En kvalitetsstämpel om
någon är väl att man använder sig av friska avelsdjur i sin avel och höjer den registrerade aveln över
den oregistrerade.
Mvh Anna Lindgren, Åsa Tova Bergh, Sara Benkarcik, Susann Östman, Eva Andersson, Caroline
Jonsson, Thereze Axelsson, Susanne Johansen
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6/2008 – motion gällande förslag på lista uppfödare
För att kunna ge uppfödare lite utrymme på hemsidan, samt ett sätt att få besökande rottweiler
spekulanter att komma i kontakt med uppfödare i olika län. DVS en typ av ”länkar till uppfödare”
sida, eller åtminstone ”kontakt”/uppfödare… så får uppfödarna anmäla sig själva.
Men för att få detta på ett professionellt sätt, upprätta en uppfödarlista i kategorier, i tre grupper enligt
följande:
Uppfödare grupp 1
De som ännu inte har 2 kullar registrerade
Uppfödare grupp2
De som minst har 60 % höftleds- o armbågsröntgat och 40 % Mentalbeskrivna avkommor
Uppfödare grupp3
De som minst har 80 % höftleds- o Armbågssröntgat och 60 % Mentalbeskrivna avkommor
Listan skall presenteras på rasklubbens hemsida och uppdateras löpande. Detta för att sporra
uppfödare till uppföljning av sina avkommor. Vilket idag tyvärr är under all kritik!
Förslag inlämnat av: Jenny Mähler
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7/2008 – motion gällande statistik på hemsidan med rottweiler äldre än 18 månader
Förutom registerutgåvan så vill jag att statistik över alla kennlar och dess uppfödda hundar ska läggas
ut på hemsidan, för fortlöpande uppdateringar på densamma. I denna statistik ska anges antal födda
hundar, antal hundar som genomgått MH, som har gjort MT och antal röntgade individer. Fler kriterier
går efter beslut av ansvariga i ansvarig kommitte lägga till denna statistik, ansvarig kommitte borde
precis som registerutgåvan vara registerkommitten.
Uppdateringar av denna statistik skall ske minst 2 ggr per år och hundar som läggges in, utförda MH,
MT och röntgade är antalet registrerade på SKK avelsdata det datum som uppdateringen utföres. Och i
denna statistik lägges hundar födda och registrerade 18 månader innan datum för uppdateringen, här
har alla hundar uppnått ålder för både röntgen och MH då de är minst 18 månader gamla. Jag anser det
otroligt viktigt att rasklubben håller koll på hur många rottweilers som registreras och följs upp
fortlöpande. Det är också intressant och viktigt för rasklubben att hålla reda på hur många aktiva och
nytillkomna kennlar det finns inom landet. Detta skulle vara ett bra och enkelt sätt för rasklubben att
hålla reda på all denna information och då rasklubben också har ett stort antal medlemmar så måste
också denna information finnas lika lättillgänglig för alla medlemmar. Hemsidan är då ett ypperligt
alternativ, de allra flesta har tillgång till internet idag och de som ite har tillång till internet kan 1-2
gånger per år begära utskrifter från denna statistik tillsammans med registerutgåvan.
Och självklart kan detta döpas till något annat än statistik, det blir ingen exakt statistk när man lägger
ut hundar som inte uppnått ålder för MT. Information avseende födda rottweiler fungerar också bra,
eller något förslag man på årsmötet kan komma överens om.
Mvh Anna Lindgren
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8/2008 – motion gällande statistik på hemsidan med alla födda rottweiler
Förutom registerutgåvan så vill jag att statistik över alla kennlar och dess uppfödda hundar ska läggas
ut på hemsidan, för fortlöpande uppdateringar på densamma. I denna statistik ska anges antal födda
hundar, antal hundar som genomgått MH, som har gjort MT och antal röntgade individer. Fler kriterier
går efter beslut av ansvariga i ansvarig kommitte lägga till denna statistik, ansvarig kommitte borde
precis som registerutgåvan vara registerkommitten.
Uppdateringar av denna statistik skall ske minst 2 ggr per år och hundar som läggges in, utförda MH,
MT och röntgade är antalet registrerade på SKK avelsdata det datum som uppdateringen utföres. Och i
denna statistik lägges hundar födda och registrerade t.o.m datumet för uppdateringen, det finns alltså
flertalet hundar och kullar som inte uppnått ålder för vare sig röntgen, MH eller MT. Men jag anser det
otroligt viktigt att rasklubben håller koll på hur många rottweilers som registreras fortlöpande. Och det
är också intressant och viktigt för rasklubben att hålla reda på hur många aktiva och nytillkomna
kennlar det finns inom landet. Detta skulle vara ett bra och enkelt sätt för rasklubben att hålla reda på
all denna information och då rasklubben också har ett stort antal medlemmar så måste också denna
information finnas lika lättillgänglig för alla medlemmar. Hemsidan är då ett ypperligt alternativ, de
allra flesta har tillgång till internet idag och de som ite har tillång till internet kan 1-2 gånger per år
begära utskrifter från denna statistik tillsammans med registerutgåvan.
Och självklart kan detta döpas till något annat än statistik, det blir ingen exakt statistk när man lägger
ut hundar som inte ens uppnått ålder för röntgen, MH, MT. Information avseende födda rottweiler
fungerar också bra, eller något förslag man på årsmötet kan komma överens om.
Mvh Anna Lindgren
9/2008 – motion gällande sjukdomar på hänvisningen
Att en valpkull eller föräldradjur följer Rottweilerklubbens riktlinjer är ju en form av kvalitetsstämpel
på hundar/valpar.
Idag finns det många sjukdomar som vår ras drabbats utav, bland annat många korsbandskador, OCD,
epilepsi och dövhet. En del sjukdomar och skador kan uppkomma pga olyckor, EP kan uppkomma pga
trauma mot huvudet, ett korsband kan slitas av pga trauma mot knäet. Men när det blir fler i en kull
som drabbas av samma åkomma, så kan det vara dags att utreda närmare och förhoppningsvis utesluta
ärftliga bakomliggande faktorer.
I informationen till alla kullar som hänvisas på rasklubbens hemsida och i informationen gällande
hundar som får avelsrådgivning, så ska det också anges upptäckta sjukdomar/åkommor bland
hundarna och deras syskon och föräldrar. Finns det andra än ärftliga orsaker ska naturligtvis också de
anges, precis som misstänkt äfrtliga faktorer.
Detta ökar också kravet på noggrann uppföljning av uppfödda kullar hos enskilda uppfödare. Och vi är
i ett stort behov inom rasklubben att få ner antal sjuka hundar som nyttjas inom aveln. Ingen vill väl få
en sjuk hund, precis som ingen vill föda upp hundar predisponerade för olika sjukdomar?
Mvh Anna Lindgren
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10/2008 – motion gällande sjukdomar
Att en valpkull eller föräldradjur följer Rottweilerklubbens riktlinjer är ju en form av kvalitetsstämpel
på hundar/valpar.
Idag finns det många sjukdomar som vår ras drabbats utav, bland annat många korsbandskador, OCD,
epilepsi och dövhet. En del sjukdomar och skador kan uppkomma pga olyckor, EP kan uppkomma pga
trauma mot huvudet, ett korsband kan slitas av pga trauma mot knäet. Men när det blir fler i en kull
som drabbas av samma åkomma, så kan det vara dags att utreda närmare och förhoppningsvis utesluta
ärftliga bakomliggande faktorer.
Bland de kullar/hundar som ska följa rasklubbens riktlinjer, så ska det heller inte finnas
överrepresenterat av någon sjukdom/åkomma som kan misstänkas ärftlig. Finns det representerat t.ex.
en hund med EP efter en bilolycka och ett kraftigt trauma mot huvudet, så ska det anges i
informationen kring planerad och aktuell kull och i informationen kring hundar som vill ha
avelsrådgivning. Detta ökar också kravet på noggrann uppföljning av uppfödda kullar hos enskilda
uppfödare.
Mvh Anna Lindgren
11/2008 – motion gällande minst 80% fritt på armbågar och höftleder
Att en valpkull eller föräldradjur följer Rottweilerklubbens riktlinjer är ju en form av kvalitetsstämpel
på hundar/valpar. Och med en ras som sedan lång tid tillbaka ingår i ett hälsoprogram avseende leder
så borde det väl också vara på sin plats att dessa hundar också kommer från ledstarka familjer. Det har
påvisats hur viktig familjebilden är gällande leder och ledfel.
Jag tycker att minst 80% fritt på armbågar och höftleder bland kullsyskon är en bra kvalitetsstämpel på
hundar som ska följa Rottweilerklubbens riktlinjer. Oavsett hur valphänvisningen hos rasklubben i
framtiden ska se ut, om alla kullar oavsett förutsättningar ska läggas ut där, eller om det ska se ut som
det är idag, så borde iaf de kullar som följer riktlinjerna, vara extra bra ur avelssynpunkt.
Mvh Anna Lindgren
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Svar till Info-kommittén
Christel Lund är ej tillsatt i kommittén utan i den ingår Therese Dahlgren och Anna
Rexlinger.
Verksamhetsplan och budget
Styrelsen skickar ett förslag på budget och vill gärna ha en dialog om det är något som
kommittén vill ha med som ej finns med.
Rutiner befogenheter
Inom budget får kommittén besluta själva, om det är något som går utöver budget – kom till
styrelsen.
Förtjänsttecken
Nya nålar måste köpas in, det finns endast 15 års nålar idag. Nya nålar, kontakta gärna
Yvonne Brink som vet hur dessa ser ut och vart vi kan beställa dem.
Har kommittén fått någon förteckning från Yvonne? Hon måste ha SBKs lista, när det gäller
våra egna så måste Helén försöka att hjälpa dem med det men det kommer att ta lite tid.
Rasmonter
Lina har informationen gällande montern.
Medlemsantal
Kontakta Helén för att få aktuell siffra för dagen.
Funktionärer
Rasklubbens funktionärer – detta vill styrelsen lyfta bort från info-kommittén och lägga på
kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör – Vad säger Ni om det?
Ytterligare personer i kommittén
Om kommittén har önskemål om att tillsätta ytterligare en person så vill styrelsen att
kommittén meddelar vem det är så kan vi i styrelsen tillsätta denne.
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