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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post 
och telefon 30 december 2008 
 
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git 
Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström ledamot, Pia Iharanta suppleant samt Helén 
Wallman sekreterare 
  
§ 136 Mötets öppnande 
Angelina Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 137 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 138 Val av justeringsman 
Ann-Git Rammus valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 139 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2008-11-17 och genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 140 Inkomna skrivelser, bilaga 1 
Inkomna skrivelser 281:08 – 332:08 genomgicks och skrivelserna kommer att behandlas 
under separata paragrafer.  
 
§ 141 Avgående skrivelser, bilaga 2 
Avgående skrivelser UT43:08 – UT68:08 genomgick och lades till handlingarna.  
 
§ 142 Lokalområden  
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera.  
 
Nedre Norrland 
Inget att rapportera.  
 
Väster Norrland 
Inget att rapportera.  
  
Gävleborg  
Inkommande skrivelse 303:08 budgetförslag, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Dalarna 
Inget att rapportera. 
 



      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
  
 

Protokoll fört vid styrelsens möte 
2008-12-30  

2 

Närke/Västmanland 
Inkommen skrivelse 316:08 Protokoll medlemsmöte genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Östra 
Inget att rapportera. 
 
Sörmland 
Inget att rapportera. 
 
Uppland  
Inkommen skrivelse 318:08 protokoll, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Gotland 
Inget att rapportera. 
 
Värmland/Dal 
Inget att rapportera. 
 
Östergötland 
Inget att rapportera. 
 
Skaraborg 
Inget att rapportera. 
 
Västra 
Inget att rapportera. 
 
Småland 
Inget att rapportera. 
 
Skåne - Blekinge 
Inget att rapportera. 
 
§ 143 Kommittéer 
 
Avel- och hälsokommittén  
Inkommen skrivelse 281:08 avelsrådgivning, är vidarebefordrad till avelsrådet för åtgärd.  
 
Inkommen skrivelse 331:08 SBK anteckningar från centrala avelsmåls- och 
uppfödarkonferensen, är vidarebefordrad till kommittén, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Arbetsgrupp valphänvisning 
Madelene Johansson och Anita Thelin fortsätter gärna uppdraget med att ta fram förslag på 
valphänvisning, de har önskemål om att flera personer skall ingå. Arbetsgruppen får gärna 
komma in med namnförslag på vilka de vill ska ingå.   
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Inkommen skrivelse 302:08 medlem förslag på hänvisningsregler, är vidarebefordrade till 
arbetsgruppen, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
 
Internationell & Nordisk kontaktperson  
Inkommen skrivelse 306:08 information om World Show IFR, har lagts ut på hemsidan, 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
IPO World Championship 2009 kommer att ske den 11-13 september Hradec Králové, Szech 
Republic, informationen är skickad till IPO ansvarig för publicering på webbsidan.  
 
Internationell och Nordisk kontaktperson har kommit med förslag om att rasklubben skall 
begära att frågan kring uppfödning, ansvar och mentalitet skall tas upp på dagordningen på 
IFR-kongressen i Belgien, styrelsen tackar för ett bra initiativ och beslutade att tillfråga den 
internationella och Nordiska kontaktpersonen om denna kan tillskriva IFR.  
 
Info-kommittén 
Inkommen skrivelse 298:08 annonserbjudande och bekräftelse annons hundsport, annonsering 
för år 2009 är beställd, Info-kommittén kommer att sköta uppdateringarna av annonsen under 
år 2009. 
 
Kommittén har lämnat in önskemål om att lista på exteriördomare skall uppdateras av 
utställningskommittén, beslutades att utställningskommittén fortsättningsvis skall handa detta 
uppdrag. Vidare beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att korrigera 
arbetsbeskrivningarna för Info-kommittén, utställningskommittén samt kommittén för 
Rottweilerns mentalitet och exteriör och sedan skicka ut dem till berörda kommittéer och 
lägga ut dessa på hemsidan.  
  
Lägerkommittén 
Inget att rapportera.  
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
Beslutades att tillsätta Kerstin Hisengård som sammankallande i kommittén. Styrelsen vill 
varmt tacka Åsa Lind för hennes arbete som sammankallande och är glada för att Åsa även 
fortsättningsvis vill ingå i kommittén.  
 
Inkommen skrivelse 295:08 SBK protokollsutdrag gällande auktorisation exteriörbeskrivare, 
beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att i samråd med exteriöransvarig och 
mentaltestansvarig ta fram ett förslag på lösning om hur föreningen ska kunna hantera 
auktorisationer för exteriörbeskrivare på ett bra sätt 
 
Inkommen skrivelse 296:08 rekommendation från utbildning exteriörbeskrivare. Beslutades 
att auktorisera Johanna Haglund som exteriörbeskrivare för unghund, rasen rottweiler. 
Styrelsen önskar Johanna lycka till i sin nya funktionärsroll och det uppdrogs till Helén 
Wallman att informera Johanna.  
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Inkommen skrivelse 299:08 SBK kopia på brev som skickats till nyauktoriserade 
exteriörbeskrivare, styrelsen önskar även Madelene Johansson, Millan Nilsson och Anna 
Thisell lycka till i deras nya funktionärsroll.  
 
Inkommen skrivelse 301:08 exteriöransvarig, anteckningar från möte, anteckningarna är 
tillsända utställningskommittén för kännedom, anteckningarna genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 305:08 SBK förfrågan om positioner exteriörbeskrivarprotokoll, de 
positioner som rasklubben ej avser att använda har av Helén Wallman i samråd med Leif 
Öberg rapporterat in till SBK.   
 
Inkommen skrivelse 307:08 SBK förfrågan om exteriörbeskrivare för Rottweiler, har 
besvarats av ansvarig för mentaltest och svar har skickats för kännedom till 
exteriörbeskrivaransvarig.  
 
Inkommen skrivelse 308:08 uppfödare ansökan om korningsdiplom, en hund saknar 
korningstitel, i övrigt är ansökan om korningsdiplom är gjord. Återkoppling till uppfödaren är 
gjord samt en förfrågan till SKK. 
 
Inkommen skrivelse 309:08 SKK svar gällande officiella resultat SKK hunddata, genomgicks 
och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 310:08 Domartidning artikel gällande Rottweiler, artikeln är 
vidarebefordrad till vår exteriöransvarige. Beslutades att uppdra till exteriöransvarig att 
kontakta våra rasspecialister för att få deras utlåtande om artikeln samt se över möjligheten till 
att fortsätta den startade debatten om Rottweilerns exteriör för att på detta sätt förmedla 
rasklubbens specialisters synpunkter gällande rasens exteriör till samtliga domare på rasen.  
 
Inkomna skrivelser 311:08 och 312:08 ansökan om korningsdiplom uppfödare och avelstikar, 
ansökningar är gjorda, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 313:08 SBK gällande exteriördomarkonferens, hänskjuts till VU:t att ta 
fram ett förslag och delge övriga i styrelsen.  
 
Inkommen skrivelse 319:08 SBK angående exteriörprotokoll vid korning, är vidarebefordrad 
till ansvarig för exteriör med förfrågan om att han skall gå ut med informationen till samtliga 
exteriörbeskrivare.  
 
Inkommen skrivelse 324:08 SBK angående kostnad för banor, är vidarebefordrad till 
kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 329:08 SBK information om exteriörbeskrivningar, är vidarebefordrad 
till exteriöransvarig för kännedom, genomgicks och lades till handlingarna.  
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Inkommen skrivelse 332:08 SBK protokollsutdrag gällande kostnader MH och MT, 
genomgicks, svar inväntas nu från förbundsstyrelsen.  
 
PR-kommittén 
PR-kommittén kommer att ha kvar lådorna till årsmöte 2009. Beslutades att om behov finns 
för att köra lådorna till plats för förvaring kommer en släpkärra hyras.  
 
Registerkommittén 
Inget att rapportera.  
 
SSU-kommittén 
Inget rapportera 
 
Tävlingskommittén 
Inkommen skrivelse 300:08 SBK svar gällande officiella prov, när det gäller kontaktpersoner 
på MH och korning så går det att anmäla olika vid varje tillfälle. Ytterligare frågor ställda 
gällande fortsatt hantering av den officiella verksamheten har person på SBK tillsänt Peter 
Rimsby för kommentar, svar inväntas.  
 
Inkommen skrivelse 330:08 SBK agility tävlingsprogram, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
IPO-ansvarig  
Inget att rapportera.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkomna skrivelser 317:08 SKK utdrag gällande persons medlemskap samt 326:08 SKK 
meddelande om hänvisningsstopp, beslutades att uppdra till Pia Iharanta att informera 
hänvisningen om att det inte är aktuellt att ge dessa uppfödare hänvisning.  
 
Utställningskommittén 
Inkommen skrivelse 320:08 SBK gällande sökta utställningar, beslutades att byta datum på 
de aktuella utställningarna så att rasklubbens utställning går den 18 september 2011. 
 
Inkommen skrivelse 328:08 SBK information om ändring av utställningar, är vidarebefordrad 
till utställningskommittén, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Hänvisning (valp och omplacering)  
Inget att rapportera. 
 
Medlemshantering 
Inget att rapportera.  
 
Redaktionen 
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Redaktionen har aviserat sin avgång, styrelsen tackar Anders och Ylva för deras stora 
engagemang och arbete med medlemstidningen och önskar dem lycka till i fortsättningen. 
Efterlysning av ny redaktion ligger ute på hemsidan.  
 
Webbmaster 
Trots tidigare kontakter sker inte någon uppdatering av rasklubbens hemsida. En kontakt med 
webbmastern har tagits och han har frånsagt sig uppdraget som ansvarig för hemsidan.  
 
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus och Helén Wallman att tillse att nya koder 
begärs ut. Vidare beslutades att ny webbmaster skall eftersökas. Uppdrogs till Info-
kommittén att efterlysa en ny webbmaster.  
 
Uppdrogs till Ingela Plahn Lindström att tillskriva tidigare webbmastern och meddela 
honom om att skrivare och dator tillhörande rasklubben omgående skall sändas tillbaka till 
rasklubben. Om det inte finns möjlighet att sända skrivare och dator till rasklubben för en 
rimlig kostnad kommer dessa saker att hämtas upp av någon av styrelsemedlemmarna.  
 
Bruksnytt 
Inget att rapportera.  
 
§ 144 RASK 
Inkommen skrivelse 304:08 RASK anteckningar, genomgicks, konstaterades att många 
skrivelser till SBK fortfarande ej är besvarade, anteckningarna lades till handlingarna.  
 
Inkomna skrivelser 322:08 SBK gällande vallhundsprov, 323:08 SBK svar till RASK 
gällande utställningskritiker, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 145 Årsmöte 
Inkommen skrivelse 325:08 Motion till årsmöte, samtliga motioner skall enligt stadgarna vara 
insända senast den 15 november. I detta specifika fall är personen som sänt in motionen även 
informerad redan i oktober månad om att han senast den 15 november skall inkomma med 
eventuella motioner och att han måste vara medlem i föreningen för att få sända in en sådan.  
 
Motionen inkom till styrelsen 2008-12-30. Det finns 2008-12-30 inte någon uppgift i 
medlemsmatrikel eller på plusgirot som stödjer att personen som står bakom motionen är 
medlem i föreningen. 
 
Med hänvisning till att motionen inkommit för sent finns det inte någon möjlighet för 
styrelsen att ta med denna motion till 2009 års årsmöte. Beslutades att tillskriva person som 
haft i uppdrag att vidarebefordra motionen till styrelsen och informera denna person om 
styrelsens hantering av motionen.  
 
Beslutet justerades omedelbart 
 
Övriga frågor som hänskjuts till §17, beslutades att uppdra till VU:t att sammanställa dessa 
till verksamhetsberättelsen. 
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§ 146 Övriga frågor  
Konstaterades att rasen figurerar i media när det gäller negativa händelser. Beslutades att 
uppdra till Angelina Ohlsson och Kerstin Hisengård att ta fram frågeställningar och 
tillsammans tillsätta sammankallande till ett flertal arbetsgrupper över landet. Dessa 
arbetsgrupper kommer sedan lokalt kunna diskutera de framtagna frågeställningarna som 
sedan sammanställs av Kerstin och Angelina för presentation till styrelsen och 
medlemmarna.  
 
Inkommen skrivelse 293:08 SBK inbjudan ordförandekonferens, Angelina Ohlsson är 
anmäld och kommer att närvara vid ordförandekonferensen.   
 
Inkommen skrivelse 294:08 SBK synpunkter på etiska regler, information har tillsänts 
lokalområden och kommittéer, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 314:08 SBK info 10/2008, uppdrogs till Angelina Ohlsson att skicka in 
verksamhetsstatistik, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 315:08 SBK avgifter, matriklar och etiketter, är besvarad, genomgicks 
och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 321:08 Medlem rapport från konferens gällande kamphundar, 
konstaterades att trots att vår ras figurerar i flera negativa artiklar i media så var rasen enligt 
uppgift på konferensen inte aktuell som farliga hundar, de hundraser som ledde ”ligan” var 
tax och Chihuahua, även Akita och Herdehund låg högt på listan, rapporten genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 327:08 SBK info nr 11/2008, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 147 Mötets avslutande  
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Angelina Ohlsson Ann-Git Rammus 
Sekreterare Ordförande Vice ordförande 
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Bilaga 1 
 

Inkomna skrivelser 2008 
 
281:08 Avelsrådgivning Taptos Qruella, gås igenom under avel- och hälsa.  
282:08 Motion 1 gällande rasmästerskap bevakning, motionen är behandlad vid ordinarie 

styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
283:08 Motion 2 gällande sjukdomsinventering hos rasklubben, motionen är behandlad vid 

ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
284:08 Motion 3 gällande max två kullar per uppfödare och år, motionen är behandlad vid 

ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
285:08 Motion 4 gällande hemställan till SKK, motionen är behandlad vid ordinarie 

styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
286:08 Motion 5 gällande registreringsförbud för valpar efter HD-belastade föräldradjur, 

motionen är behandlad vid ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
287:08 Motion 6 gällande förslag på lista uppfödare, motionen är behandlad vid ordinarie 

styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
288:08 Motion 7 gällande statistik på hemsidan med rottweiler äldre än 18 månader, 

motionen är behandlad vid ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
289:08 Motion 8 gällande statistik på hemsidan med alla födda rottweiler, motionen är 

behandlad vid ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
290:08 Motion 9 gällande sjukdomar på hänvisningen, motionen är behandlad vid ordinarie 

styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
291:08 Motion 10 gällande sjukdomar, motionen är behandlad vid ordinarie styrelsemöte 

2008-11-22 – 2008-11-23 
292:08 Motion 11 gällande minst 80% fritt på armbågar och höftleder, motionen är 

behandlad vid ordinarie styrelsemöte 2008-11-22 – 2008-11-23 
293:08 SBK inbjudan ordförandekonferens, gås igenom under övrigt.  
294:08 SBK synpunkter på etiska regler, gås igenom under övrigt.  
295:08 SBK protokollsutdrag gällande auktorisation exteriörbeskrivare, gås igenom under 

kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör.  
296:08 Exteriörbeskrivaransvarig gällande auktorisation exteriörbeskrivare, gås igenom 

under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör. 
297:08 Exteriörbeskrivaransvarig gällande arrangemang av exteriörbeskrivningar, är 

behandlad vid styrelsens möte 2008-11-22 – 2008-11-23 i samband med 
budgetarbetet.  

298:08 Annonserbjudande och bekräftelse annons hundsport, gås igenom under Info-
kommittén 

299:08 SBK kopia på brev som skickats till nyauktoriserade exteriörbeskrivare, gås igenom 
under kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör.  

 
300:08 SBK svar gällande officiella prov, gås igenom under tävlingskommittén.,  
301:08 Exteriöransvarig, anteckningar från möte, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör.  
302:08 Förslag på hänvisningsregler, gås igenom under avel- och hälsa 
303:08 Gävleborgs LO budgetförslag, gås igenom under Gävleborgs LO 
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304:08 RASK anteckningar, gås igenom under RASK 
305:08 SBK förfrågan om positioner exteriörbeskrivarprotokoll, gås igenom under 

kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör.  
306:08 Internationell och Nordisk kontaktperson information om World Show IFR, gås 

igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson.  
307:08 SBK förfrågan om exteriörbeskrivare för Rottweiler, gås igenom under kommittén 

för rottweilerns mentalitet och exteriör.  
308:08 Uppfödare ansökan om korningsdiplom, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör.  
309:08 SKK svar gällande officiella resultat SKK hunddata, gås igenom under kommittén 

för rottweilerns mentalitet och exteriör. 
310:08 Domartidning artikel gällande Rottweiler, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör. 
311:08 ansökan om korningsdiplom uppfödare, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör 
312:08 Ansökan om korningsdiplom uppfödare, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör 
313:08 SBK gällande exteriördomarkonferens, gås igenom under kommittén för rottweilerns 

mentalitet och exteriör 
314:08 SBK info 8 2008, gås igenom under övrigt.  
315:08 SBK avgifter, matriklar och etiketter, gås igenom under övrigt 
316:08 Protokoll medlemsmöte gås igenom under LO:n Närke Västmanland 
317:08 SKK utdrag gällande persons medlemskap, gås igenom under uppfödarkommittén 
318:08 Upplands LO protokoll, gås igenom under LO:n Uppland 
319:08 SBK angående exteriörprotokoll vid korning, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör 
320:08 SBK gällande sökta utställningar, gås igenom under utställningskommittén 
321:08 Medlem rapport från konferens gällande kamphundar, gås igenom under övrigt  
322:08 SBK gällande vallhundsprov, gås igenom under RASK 
323:08 SBK svar till RASK gällande utställningskritiker, gås igenom inom RASK 
324:08 SBK angående kostnad för banor, gås igenom under kommittén för rottweilerns 

mentalitet och exteriör 
325:08 Motion till årsmöte, gås igenom under separat paragraf årsmöte. 
326:08 SKK meddelande om hänvisningsstopp, gås igenom under uppfödarkommittén 
327:08 SBK info nr 11/2008, gås igenom under övrigt.  
328:08 SBK information om ändring av utställningar, gås igenom under 

utställningskommittén 
329:08 SBK information om exteriörbeskrivningar, gås igenom under kommittén för 

rottweilerns mentalitet och exteriör 
330:08 SBK agility tävlingsprogram, gås igenom under tävlingskommittén 
331:08 SBK anteckningar från centrala avelsmåls- och uppfödarkonferensen, gås igenom 

under kommittén för avel- och hälsa 
332:08 SBK protokollsutdrag gällande kostnader MH och MT, gås igenom under kommittén 

för rottweilerns mentalitet och exteriör 
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Bilaga 2 
 
Avgående skrivelser 2008 
UT43:08 SBK ansökan om korningsdiplom uppfödare 3 stycken och tikar 3 stycken 
UT44:08 SBK hemställan om registreringsförbud föräldradjur som parats innan 24 månaders 
ålder.  
UT45:08 SBK icke aktuella rutor exteriörbeskrivningsprotokoll 
UT46:08 SBK frågor gällande rasklubbars MH och MT 
UT47:08 SKK gällande riktlinjer vid avel 
UT48:08 LO:n och kommittéer utskick gällande synpunkter förslag på nya etiska regler 
funktionärer. 
UT49:08 Avelsrådgivning 
UT50:08 Avelsrådgivning 
UT51:08 Avelsrådgivning 
UT52:08 Johanna Haglund gällande auktorisation som exteriörbeskrivare klass II 
UT53:08 SBK ansökan om korningsdiplom uppfödare Masati samt 3 tikar (2 Masati och en 
Fetzer) 
UT54:08 SBK ansökan om korningsdiplom uppfödare Sjölundas samt tik 
UT55:08 SBK svar från mentaltestansvarig på rasklubbens exteriörbeskrivare för korning.  
UT56:08 Hedersmedlemmar inbjudan till årsmöte 
UT57:08 Hedersmedlemmar följebrev medlemskort 
UT58:08 Upplands LO information gällande insänd motion 
UT59:08 SKK förfrågan gällande resultat till korningsdiplom 
UT60:08 SBK ansökan om korningsdiplom uppfödare Fetzers kennel 
UT61:08 SBK ansökan om korningsdiplom uppfödare Rottlines kennel 2 st + ett styck 
avelstik 
UT62:08 SBK ansökan om korningsdiplom, två tik och ett uppfödare Askelons 
UT63:08 SBK ansökan om korningsdiplom ett uppfödare Laktias. 
UT64:08 SBK ansökan om korningsdiplom ett uppfödare Rottlines 
UT65:08 Folkbladet, skrivelse vädjan om dementi 
UT66:08 Exteriörbeskrivaransvarig, gällande protokoll och resultatlistor 
UT67:08 SBK valberedning, svar på frågor om framtiden 
UT68:08 SBK medlemsavgifter för 2009 
 


