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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den  
31 mars – 1 april, 2007 i Södertälje 
 
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina 
Torpenberg, Fredrik Bjurklint ledamöter, Anna Hellberg och Robert Axelsson suppleanter 
och Helén Wallman sekreterare 
 
Anmält förhinder: Ray Ericsson ledamot och Ann-Git Rammus kassör 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla hjärtligt välkomna styrelsens första möte. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 3 Val av justeringsman 
Carina Torpenberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2007-03-03 genomgicks, datum för dagens 
styrelsemöte skall vara 31/3- 1/4 2007. Protokollet lades till handlingarna.  
 
§ 5 Inkomna skrivelser, bilaga 1 
Inkomna skrivelser 01:07 – 118:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 6 Avgående skrivelser, bilaga 2 
Avgående skrivelser UT01:07 – UT24:07 genomgicks och lades till handlingarna. (UT01:07 – 
UT08:07 är genomgångna vid styrelsemöte 2007-02-03 – 2007-02-04. UT09.07 – UT19:07 är 
genomgångna vid styrelsemöte 2007-03-02.) 
 
§ 7 aktivitetskalender under verksamhetsåret 
Uppdaterad aktivitetskalender inför nästkommande verksamhetsår genomgicks. Beslutade att 
uppdra till Fredrik Bjurklint att uppdatera kalendern på hemsidan med IFR VM. 
 
§ 8 Ekonomi  
Hänskjuts till nästkommande möte.  
 
§ 9 Genomgång av uppdragslista,  
Beslutades att uppdragslistan skall skickas ut separat till styrelsemedlemmarna och att alla 
kontrollerar så att uppdragen är utförda. Uppföljning kommer att ske vid nästa möte.  
 
§ 10 Lokalområden 
Beslutades att utse Helén Wallman som kontaktperson för samtliga lokalområden.  
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera. 
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Nedre Norrland 
Inkommen skrivelse 32:07 Nedre Norrlands LO årsmöte, verksamhetsberättelse och protokoll 
styrelsen är vald enligt följande: ordförande Lena Karlsson, sekreterare Alecandra Hrianfow, 
kassör Marie Wallentin, ledamot Stefan Lindström, suppleant Anki Jedefeldt. Beslutades att 
godkänna styrelsen.     
 
Vid styrelsemöte 2007-03-02 togs frågan om en eventuell uppdelning av lokalområdet upp. 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att kontakta sittande styrelse för att se hur de 
ställer sig i frågan om en uppdelning.  
 
Gävleborg  
Inkommen skrivelse 380:06 Beslutade att uppdra till Helén Wallman att be LO:t att 
inkomma med kopia på årsmötesprotokoll.   
 
Inkommen skrivelse 111:07 Gävleborgs LO gällande aktiviteter, då utbildningen av figuranter 
ej ägt rum som planerat, beslutades att det inte kommer att utgå något bidrag till Gävleborgs 
LO  
 
Dalarna 
Inkommen skrivelse 59:07 Dalarnas LO årsmötesprotokoll, styrelsen ser ut enligt följande: 
ordförande Anna Granath, sekreterare Caroline Kindman, kassör Tina Granqvist, ledamöter 
Sofia Axelsson och Sandra Meinhart, suppleanter Marie Sundelin och Irene Jonsson. 
Beslutades att godkänna styrelsen.  
 
Lokalområdet har arrangerat en ögonlysningsdag.  
 
Närke/Västmanland 
Inkommen skrivelse 64:07 Närke/Västmanland årsmötesprotokoll, nyvald styrelse ser ut 
enligt följande: ordförande Ann Sofie Modin, sekreterare Malin Germer, kassör Karolin 
Holmberg ledamöter Gittan Åsbom och Agne Blomqvist, suppleanter Susanne Söderqvist och 
Jane Persson. Beslutades att godkänna styrelsen.  
 
Östra 
Inget årsmötesprotokoll har inkommit, uppdrogs till Angelina Ohlsson att kontakta Östra LO 
och be dem att inkomma med kopia på årsmötesprotokoll.  
 
Inkommen skrivelse 89:07 styrelsemedlem i Östra LO gällande Östras arbete. Skrivelsen är 
skickad till berörd person för yttrande. Svar/yttrande har inkommit som styrelsen har tagit del 
av. Angelina Ohlsson meddelar lokalområdet att hon kommer att deltaga på LO:ts nästa 
styrelsemöte.  
 
Gällande mentalbeskrivning och mentaltest 14-15 april, beslutades att uppdra till Angelina 
Ohlsson att se över hur det ser ut inför testtillfällena, om det har skett en dubbelbokning och 
hur många som anmält sig.  
 
Ajournering för lunch klockan 13.00, förhandlingarna återupptogs klockan 14.00 
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Nybildat lokalområde, Sörmland  
En uppstart träff har skett där medlemmar inom Sörmlands distrikt kallats. En interimsstyrelse 
har tillsatts under mötet och består av Eva Eriksson, Ewy Gaude, Frida Holmkvist. 
Beslutades att sedvanligt bidrag kommer att utbetalas när konto inkommer till kassören.  
 
Uppland  
Inkommen skrivelse 34:07 Upplands LO styrelsemötesprotokoll, genomgicks och lades till 
handlingarna. Upplands LO har kontaktat rasklubben inför årsmötesutställningen 2008 
erbjudandet om att hjälpa till med bokning och utställning är vidarebefordrad till 
utställningskommitténs sammankallande.  
 
Gotland 
Styrelseförteckning har inkommit, styrelsen ser ut enligt följande: ordförande Sara Ahlgren, 
vice ordförande Alexandra Johansson, sekreterare Cecilia Engström, kassör Lena Hansson, 
ledamöter Anders Johansson och Per Wahlgren, suppleant Tina Larsen. Kontaktperson för 
LO:t är Ylva Mårtensson. Beslutades att godkänna styrelsen.  
 
Värmland/Dal 
Inkommen skrivelse 45:07 och 50:07 styrelseförteckning har inkommit, styrelsen är vald 
enligt följande: ordförande Daniel Flood, sekreterare Linda Nordin, kassör Mats Wilhelmsson 
vice ordförande Linda Evensson, ledamöter Johanna Rosenqvist och Ann-Charlotte 
Westerlund, suppleanter Stefan Evensson och Maja Antonsson. Beslutades att godkänna 
styrelsen.  
 
Östergötland 
Inkommande skrivelse 75:07 Östergötlands LO Årsmötes protokoll, genomgicks och lades till 
handlingarna. Styrelsen är redan godkänd och ser ut enligt följande: ordförande Marie Riedl, 
sekreterare Caroline Jonsson, kassör Nicolas Sundberg, ledamöter Patrik Grönfeldt och Lars 
Lindström, suppleanter Annika Sjöberg och Sune Larsson. Beslutades att godkänna styrelsen.  
 
Inkommen skrivelse 107:07 Östergötlands LO konstituerande protokoll, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 110:07 Östergötlands LO ansökan om utbildningsbidrag för A och B 
figuranter. Rasklubben håller på att göra en inventering av vilka utbildningar som behövs på 
mentalsidan. När inventeringen är klar kommer ställning tas till hur utbildningsverksamheten 
kommer att se ut.  
 
Skaraborg 
Styrelseförteckning från Skaraborgs LO har inkommit, information om ny styrelse inkommer 
efter extra kallat medlemsmöte.  
 
En ögonlysning bör utföras inom Skaraborg LO under år 2007. Beslutades att uppdra till 
Carina Torpenberg att be lokalområdet att arrangera detta, svar om möjlighet finns att 
arrangera detta och i så fall tid och plats meddelas senast till styrelsens junimöte.  
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Västra 
Inkommen skrivelse 67:07 Västra LO årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse, nyvald 
styrelse ser ut enligt följande: ordförande Kerstin Spåre, sekreterare Ulrika Lindgren, kassör 
Kerstin Thim, ledamöter Yvonne Hansson och Michael Lindh, suppleant Elisabeth Aminoff. 
Beslutades att godkänna vald styrelse.  
 
Småland 
Inkommen skrivelse 51:07 Smålands LO styrelsen ser ut enligt följande: ordförande Tommy 
Edvardsson, sekreterare Anett Fransson, kassör Eva Alkrot, ledamöter Inger Bergman och 
Linda Hansen, suppleanter Diana Valtysdottri och Veronica Granlund. Beslutades att 
godkänna styrelsen.  
 
Inkommen skrivelse 87:07 Smålands LO, genomgicks och lades till handlingarna.   
 
Blekinge  
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att tillfråga Skåne och Småland om de ser det 
som lämpligt att Blekinges LO ingår hos dem.  
 
Skåne 
Inkommen skrivelse 53:07 Skånes LO årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 58:07 Skånes LO årsmötesprotokoll, valda i styrelsen inför år 2007 ser ut 
enligt följande: ordförande Katarina Honoré, sekreterare Linda Pålsson, kassör Linda 
Bedroth, ledamöter Christer Hellberg, Elisabeth Welin och Carola Ljungqvist, suppleanter 
Kristina Nilsson och Ingela Sellgren. Beslutades att godkänna den nya styrelsen.  
 
Förhandlingarna ajournerades för fika, klockan 15.15 och återupptogs klockan 15.40  
 
§ 11 Kommittéer 
 
Avel och hälsokommittén 
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som kontaktperson för avel och hälsokommittén. 
 
Inkomna skrivelser 40:07 ögonlysningsresultat, 41:07 rapport ögonförändringar hos 
Rottweiler, 42:07 ögonlysta hundar Södertälje BK, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 93:07 tik till avelsrådet, insända uppgifter är ej kompletta, tikägaren är 
kontaktad och ombedd att inkomma med ytterligare uppgifter (utställning och 
exteriörbeskrivning).  
 
Inkommen skrivelse 98:07 Medlem gällande knäproblem på rottweiler, är skickad till 
hälsokommittén för utlåtande. Rasklubben kommer ej att utreda detta närmre i dagsläget, 
däremot skall medlemmen tillskrivas att styrelsen gärna tar del av mer information och 
statistik gällande knäproblemen på Rottweiler och styrelsen är tacksam om personen ifråga 
kan ta kontakt med, i skrivelsen nämnd, veterinär och försäkringsbolag för att se om det finns 
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mer information att delge rasklubben i frågan. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att 
besvara medlemmen.  
 
Beslutades att uppdra till  Kerstin att be Linda Heske att stöta på SLU så att de hundar 
rasklubben beslutat skall få en ERG undersökning får tid för detta.  
 
Internationell & Nordisk kontaktperson 
Beslutades att utse Fredrik Bjurklint som kontaktperson.  Beslutades att uppdra till 
Fredrik Bjurklint att kontakta Yvonne Brink så att IFR:s nyhetsbrev kommer ut på 
hemsidan och i tidningen.  
 
Info-kommittén 
Sören Bexander är ej intresserad av att ingå i Info-kommittén. Beslutades att tillsätta Carina 
Torpenberg och Roberto Axelsson i kommittén Beslutades att uppdra till Anna Hellberg att 
tillfråga Therese Dahlgren om hon vill ingå i kommittén också.  
 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att tillfråga Sid Flemström om han kan sköta 
annonseringarna på blocket. Aktuellt är i så fall att lägga ut annonser i tre län en gång i 
veckan under en tvåmånaders period (april-maj). Kostnaden för annonserna kommer Sid 
Flemström att få ersättning för när han skickar in underlag till kassören. Om uppdraget antas, 
önskas en utvärdering/återkoppling gällande om annonseringarna haft någon påverkan på 
antalet träffar på hemsidan. Utvärderingen/återkopplingen önskas då till styrelsens möte i 
juni. 
 
Tidigare inkommande skrivelse 17:07 Google, annonsering med Google adwords idag är det 
ej aktuellt med en banner på google, Beslutades att uppdra till Helén Wallman att svara 
medlemmen som ställt frågan.  
 
Lägerkommittén  
Beslutades att utse Roberto Axelsson som kontaktperson för lägerkommittén.  
 
IPO under lägerveckan år 2007, då person som bett styrelsen om (att med relativt kort varsel) 
få arrangera IPO på lägret och även hålla i detta arrangemang nu fått förhinder kommer inte 
IPO att kunna arrangeras på lägret i år. 
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
Beslutades att uppdra till Ray Ericsson att påminna de LO:n som ej inkommit med något svar 
på inventeringen. Uppdrogs till Helén Wallman att skicka över en lista med mentalansvariga 
till Ray Ericsson för att möjliggöra utskicket.  
 
Då en central exteriörbeskrivarkonferens var planerad centralt har rasklubben valt att flytta 
rasklubbens konferens till 2008. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera 
samtliga exteriörbeskrivare om detta.  
 
Inkommen skrivelse 49:07 Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör protokoll 
planeringsmöte. Gemensamma PM håller på att tas fram. Minnesanteckningar från 
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kommitténs senaste möte är enligt uppgift klara men har ej delgetts övriga i kommittén eller 
styrelsen. Anteckningarna bör delges samtliga i kommittén och styrelsen snarast. 
 
Beslutades att mentalkommitténs konferens kommer att läggas i samband med den ordinarie 
LO- och kommittékonferensen i höst.  
 
Uppdrogs till mentalkommittén att gå ut med information till samtliga lokalområden om de 
krav rasklubben har på sig gällande officiella prov. 
 
Tidigare utsänd enkät, ett fåtal svar har inkommit och då främst från uppfödare som själva 
arrangerar mentalbeskrivningar, de tycker också att det inte är några större problem att 
arrangera dessa.  
 
Tillsättande av exteriöransvarig, platsen är vakant fortfarande. Förslag gavs från styrelsen att 
Leif Öberg skall tillfrågas.  Uppföljning sker vid nästkommande styrelsemöte. 
 
Inkommen skrivelse 63:07 SBK utdrag gällande fråga om MT och MH, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Inkommande skrivelse 84:07 medlem, gällande utbildning på exteriördomare på SBK:s raser. 
Beslutades att uppdra till Roberto Axelsson att se över hur utbildning av domare ser ut idag.  
 
Inkommen skrivelse 94:07 SBK centrala kommittén för hundars mentalitet, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 95:07 SBK mentaltestdomarutbildning 2007, skrivelsen genomgicks, 
ingen förfrågan har ännu inkommit. 
 
Inkommen skrivelse 113:07 SBK information från SBK:s centrala kommitté för hundars 
mentalitet. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att tillsända skrivelsen till kommittén. 
Vidare beslutades att uppdra till mentalkommittén att tydliggöra turordningarna och sedan 
informera berörda om dessa regler.  
 
Mötet ajournerades klockan 19.00 och förhandlingarna återupptogs klockan 08.30 den 1 
april.  
 
Inför de stora utmaningarna som centralstyrelsen står för samt det omfattande arbetet inom 
Östras LO, framförallt i och med utbrytningen av Sörmlands LO, önskar styrelsen ge mer 
utrymme för Ray Ericsson att engagera sig. Med detta som bakgrund beslutades att Ray 
Ericsson ej skall vara sammankallande men fortfarande ingå i kommittén. Beslutades att 
tillsätta Åsa Lind som sammankallande i kommittén.  
 
Beslutet justerades omedelbart   
 
En översyn, om det ska tillsättas flera i kommittén, kommer att göras, beslutades att uppdra 
till Carina Torpenberg att tillfråga Niclas Nilsson om han vill ingå i kommittén.  
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Uppdraget att leta efter någon som ska handha bokföringen i kommittén kvarstår .  
 
Inkommen skrivelse 114:07 SBK gällande övergångsbestämmelser för MT, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 103:07 medlemmar gällande MT, då personen i fråga som insänt 
skrivelsen ingår i mentalkommittén skall ärendet istället behandlas i kommittén för att se om 
det är aktuellt med vidare agerande i ärendet. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att 
ta en kontakt med medlemmarna och framföra detta. 
 
Inkommen skrivelse 105:07 SBK information om plats för konferens och aktiviteter 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 109:07 Korningsansvarig, behandlas under kommittén för rottweilerns 
mentalitet och exteriör. Det måste alltid finnas en ansvarig på plats vid exteriörbeskrivningar, 
uppdrogs till mentalkommittén att informera samtliga exteriörbeskrivare.  
 
Konstaterades att rasklubben behöver arrangera flera mentalbeskrivningar, lokalområdena får 
idag inte ta del av överskott vid exteriörbeskrivningar. Beslutades att lokalområdena från och 
med 2008-01-01 kommer att (vid exteriörbeskrivningar för MH) få behålla hela överskottet. 
När det gäller exteriörbeskrivning för korning beslutades att Rasklubben kommer att behålla 
50:-/per hund, övriga intäkter och avgifter kommer lokalområdena att ansvara för.  
 
PR-kommittén 
Kerstin Hisengård kvarstår som kontaktperson.  
 
Inkommen skrivelse 108:07 Medlem om PR-shopen, ingen annonsering kommer att göras på 
vår hemsida men han är välkommen att annonsera i vår tidning, vidare hänvisas han till Berit 
Karlsson. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera personen om detta.  
 
PR-shopen kommer att deltaga på Hässleholmsutställningen.  
 
Registerkommittén 
Beslutades att utse Anna Hellberg som kontaktperson  
 
Registerutgåvan är enligt uppgift klar, en reservdel inväntas för att detta ska kunna läggas ut 
på vår hemsida och den kommer att läggas ut så snart reservdelen inkommit. Beslutades att 
uppdra till Carina Torpenberg att tillfråga Håkan Svensson om han kan tänka sig att ingå i 
registerkommittén och även om han se över hur man kan presentera exteriörbeskrivningarna 
på ett bra sätt.  
 
Inkommen skrivelse 99:07, medlem gällande avsatt medel för registerutgåva. Styrelsen 
instämmer med medlemmen att det är klokt att satsa på rasens bästa. Rasklubben lägger 
troligtvis redan ner mer pengar än de pengar medlemmen syftar till för att arbeta för rasens 
bästa.  
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SSU-kommittén 
Beslutades att Kerstin Hisengård kvarstår som kontaktperson.  
 
Inkommen skrivelse 104:07 SSU-kommittén protokoll domarändring, Dieter Hoffman har 
dubbelbokat sig och Helmut Weiler kommer istället.  
 
På circuit utställningen: World Rottweiler Championship Show 2008 kommer Yvonne Brink 
och Carsten Henriksen döma tikar Anita Whitmarsh och Terje Lindström döma hanar. 
Reservdomare är Susanne Ringberg Evers. Anmälningsavgiften till och med 7 april är 30 
euro, 40 euro fram till 5 maj, parklass kostar 15 euro.  Kerstin Hisengård och Carina Nilsson 
är kontaktpersoner. Information om detta skall läggas ut på hemsidan beslutades att uppdra 
till Kerstin Hisengård att informera Sid Flemström samt att på hemsidan tydliggöra vilka 
regler utställningen följer.  
 
Tävlingskommittén 
Beslutades att utse Roberto Axelsson som kontaktperson. 
 
Inkommen skrivelse 39:07 regler för uttagningsrutiner till internationella mästerskap. 
Genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 92:07 SBK gällande skrivelse att man skall följa SBK:s dressyrpolicy. 
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s skrivelse kommer att lämnas till AG IPO.  Gås igenom 
under tävlingskommittén.  
 
Inkommen skrivelse 96:07 SBK gällande ansökan om tävlingar är utskickad till 
mentalkommittén och tävlingskommittén svar skall inkomma så snart som möjligt, en 
ansökan skall skickas in senast den 15 maj till distrikten.  
 
Inför bruksmästerskapet 2008 är Värmland tillfrågade, svar inväntas. Beslutades att uppdra 
till Roberto Axelsson att tillsammans med Emile Johansson kontakta Värmland igen, om de ej 
kan åta sig uppdraget skall de kontakta Fagersta BK och se om de kan hjälpa oss att arrangera 
bruksmästerskapet.  
 
Eva Lotta Axelsson kan tänka sig att hjälpa till med katalogen till bruksmästerskapet. Hon vill 
veta mer om hur den ska utformas. Beslutades att uppdra till Roberto Axelsson att be Eva-
Lotta Axelsson att kontakta Fredrik Bjurklint inför bruksmästerskapet 2007. Vidare ombes 
Eva-Lotta Axelsson att kontakta Gunvor af Klinteberg Järverud för att se hur tanken med 
katalogen var.  
 
Sektor IPO 
 
Revidering av tidigare uttagningsregler till VM: 
IPO-III hundar skall ha ett resultat på minst 270 p. Poängen kan räknas från sista 
anmälningsdatum på föregående års VM till nuvarande anmälningsdatum.  
 
Vinnare på rasmästerskap är direkt kvalificerad att deltaga på VM om den har bestått sitt prov 
vilket innebär lägst 70/70/70.  
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Rasklubben skickar högst tre ekipage, om det finns fler ekipage tas de ut som har högst 
poäng. De tre ekipagen som skickas får 5000 kronor per person i sponsring från Svenska 
Rottweilerklubben/AfR samt att rasklubben står för anmälningsavgiften.  
 
Vid de tillfällen som det arrangeras IPO I och IPO-II så måste de som åker ha bestått sitt prov 
och fått minst 85 poäng i lydnad och 85 poäng i skydd. Här betalas endast 
anmälningsavgiften.  
 
Anmälan om intresse att åka måste lämnas in till rasklubben av ekipaget.  
 
Ekipagen skall kunna intyga att de inte tränat med, enligt SBK otillbörliga hjälpmedel.  
 
Beslutades att uppdra till Fredrik Bjurklint att lägga ut uttagningsreglerna på hemsidan och 
i tidningen.  
 
Uppfödarkommittén 
Beslutades att Carina Torpenberg kvarstår som kontaktperson. 
 
Inga anteckningar finns från konferens nummer två år 2006. 
 
Utställningskommittén 
Sammankallande har meddelat att Anna Gewalt ska döma valpar i Södertälje i september. Bo 
Wiberg dömer hanar på årsmötet 2008 och Nina Karlsdotter dömer tikar under årsmötet 2008. 
 
Inkommen skrivelse 85:07 och 86:07 medlem och funktionär gällande årsmötesutställningen, 
har skickats till utställningskommittén och Östra LO för yttrande. Svar har inkommit från 
utställningskommittén skrivelse 106:07. Skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. 
Beslutades att uppdra till Yvonne Brink att hålla i en genomgång med utställningskommittén 
gällande regler och rutiner. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att kontakta Yvonne Brink.  
 
Inkommen skrivelse 116:07 SBK gällande domares uppträdande, genomgicks och lades till 
handlingarna. Uppdrogs till Carina Torpenberg att vidarebefordra skrivelsen till Helena 
Nylander.  
 
Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att ta fram en tydlig text till hemsidan och i 
tidningen när det gäller konsekvensändringar för certifikat på Rottweiler.  
 
Hänvisning (valp och omplacering) 
Inkomna skrivelser 72:07 Medlem om valphänvisningen 91:07 gällande hänvisningen, 100:07 
medlem gällande aktuella och planerade valpkullar. Då hemsidan är omgjord finns det bra 
möjligheter till uppdelning av planerade och aktuella valpkullar varför detta ska delas upp 
igen.  Gun Bergqvist har åsikter gällande formuleringen planerade kullar. Ray Ericsson har i 
uppdrag att tillsammans med Gun Bergqvist se över detta. Beslutades att uppdra till 
Angelina Ohlsson att prata med Ray Ericsson om detta.  
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Medlemshantering 
Inkommen skrivelse 102:07 Medlem om avgift, Svenska Rottweilerklubben/AfR anser att om 
en medlem blir utesluten ur SKK och därtill hörande organisationer ses medlemsavgiften som 
förbrukad och kommer därför ej att återbetalas till den tidigare medlemmen.  
 
En arrangör har rätt att avvisa, en från SKK utesluten medlem, från ett klart avgränsat 
område.  
  
Jenny Persson har frånsagt sig sitt uppdrag med medlemsvärvningen. Hon håller idag på att 
hjälpa oss att hitta någon ny som kan ta över efter henne och hon har varit i kontakt med 
Marie Westin som meddelat att hon gärna engagera sig i detta. Efter att Jenny Persson och 
Marie Westin haft en genomgång kommer Marie Westin att ta över uppdraget. Uppföljning 
kommer att ske vid nästa möte.  
 
Redaktionen 
Ewa Weijmar önskar köpa in en färgkarta för ca 1500 kronor. Beslutades att Eva Weijmar 
kan köpa in denna.  
 
Webbmaster 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att återigen se över hemsidan Uppdateringarna 
på vänster sida behöver ej finnas med, inte heller ”listan” på höger sida. De saker som är 
väsentliga för centralstyrelsen skall finnas kvar överst på hemsidan.  
 
Uppdatering när det gäller inrapportering av figuranter, beslutades att uppdra till Kerstin 
Hisengård att kontakta Sid Flemström för att se till att det inkommer ytterligare uppgifter vid 
inrapporteringen av figuranter, MH eller MT vad har de för utbildning.  
 
§ 12 Arbetsfördelning och organisation  
Beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att ta fram ett förslag på arbetsfördelning.  
 
§ 13 Handlingsplan RAS  
Konstaterades att tydligare uppföljningar måste göras när det gäller RAS, beslutades att 
uppdra till Carina Torpenberg att se över med Håkan Svensson om han vill arbeta med 
uppföljningar av hur rasklubben ligger till mot RAS.  
 
Mötet ajournerades för lunch klockan 13.00 och återupptogs igen klockan 14.00. 
 
§ 14 frågor mentalkommittén   
Inkommande skrivelse 83:07 SBK gällande RUS/RAS konferens, frågor till mentalkommittén 
gällande nya mentaltestet, beslutades att frågor skall skickas till Kerstin Hisengård för 
sammanställning och vidarebefordran till SBK. 
 
Beslutet justerades omedelbart  
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§ 15 Kongressen 
Inkommen skrivelse 117:07 SBK handlingar kongressen, på grund av tidsbrist hänskjuts 
diskussion och beslut gällande dessa. Beslutades att samtliga i styrelsen skall gå igenom 
handlingarna inför kongressen och återkomma med ett första utlåtande via e-post senast den 
15 april.  
 
§ 16 Övriga frågor  
Inkommen skrivelse 56:07 SBK info nr 2/07, möjlighet till medlemskontroll finns via 
Internet. www.brukshundklubben.se Beslutades att uppdra till A nna Hellberg att se över 
detta och informera berörda kommittéer och Marie Westin.  
 
Inkommande skrivelse 101:07 Nacka BK gällande stöd till rasklubbarna. Beslutades att 
uppdra till Angelina Ohlsson att svara att Rasklubben ser väldigt positivt på att Nacka BK 
tagit denna kontakt. Rasklubben ser positivt på ett samarbete och idag har vi generellt ett stort 
behov av provtillfällen för mentalbeskrivningar och mentaltest, samtidigt kommer en kontakt 
förmedlas med vår representant i Östra LO för vidare samarbete.  
 
Hotellräkning från årsmötet, fel pris på supén har fakturerats. Ray Ericsson har i uppdrag att 
se över att en kreditering av felfakturerat belopp sker. När det gäller hotellnätter för personer i 
kommittéer så beslutades det att kostnaden för dessa kommer att belasta respektive 
kommitté.  
 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att fråga om Yvonne Brink har svarat 
valberedningen gällande boende inför årsmötet.  
 
Inkommen skrivelse 48:07 SBK:s Organisationskonferens minnesanteckningar + 
minnesanteckningar RASK, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Den sorgliga nyheten om Anders Lyrholms bortgång har kommit styrelsen till känna, 
Beslutades att Svenska Rottweilerklubben/AfR skall sända kondoleanser till Anders 
Lyrholms begravning. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att åtgärda detta.  
 
Beslutades att Carina Torpenberg kommer att arbeta med LO- och kommittékonferensen 
med hjälp av Helén Wallman 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade alla för mötet och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Angelina Ohlsson Carina Torpenberg 
Sekreterare Ordförande Ledamot 


