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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 
2007 i Örebro 
 
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina 
Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik Bjurklint ledamöter, Anna Hellberg, Roberto Axelsson 
suppleanter och Helén Wallman sekreterare 
 
§ 18 Mötets öppnande 
Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 20 Val av justeringsman 
Anna Hellberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 21 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2007-03-02 och 2007-03-31 – 2007-04-01 samt VU-
mötesprotokoll från 2007-04-09 och 2007-05-04 genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 22 Inkomna skrivelser, bilaga 1 
Inkomna skrivelser 120:07 – 192.07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 23 Avgående skrivelser, bilaga 2 
Avgående skrivelser UT26:07 – UT39:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 24 aktivitetskalender under verksamhetsåret 
Aktivitetskalendern genomgicks, följande aktiviteter skall läggas till:   
 
- Exteriörbeskrivarutbildning 1 – 2 september  
- SBK:s centrala exteriörbeskrivarkonferens 22 -23 september  
- SBK:s centrala Konferens för Hälsoansvariga 27 och eventuellt 28 oktober 
 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att skicka uppdateringarna till hemsidan.  
 
§ 25 Ekonomi  
Ann-Git Rammus kommer att ta en kontakt med redaktören gällande annonseringar i 
klubbens medlemstidning. 
 
Insättning av lån från Östra LO samt redovisning av kassa för almanackor år 2008 har ej 
inkommit ännu, Östra LO kommer att sätta in pengar under vecka 23. Beslutades att uppdra 
till Kerstin Hisengård att kontakta ansvarig för almanackorna så att redovisning kommer in  
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Ann-Git Rammus kommer att skicka ut en aktuell ekonomirapport till kommittéerna efter att 
deras respektive aktiviteter redovisats in till henne.  
 
En genomgång av ekonomin gjordes, kontoställningar per den 30/5-2007 såg ut enligt 
följande: 
 
Pg HK     59 725,05    
Pg Korningskommittén       1 363,14    
Pg MH-kommittén     28 004,39    
Pg Lägerkommittén     69 310,21    
Pg SSU-kommittén     74 508,75    
Pg Registerkommittén     36 101,52    
Pg PR-kommittén                -       
Pg Utställningskommittén     56 384,87    
Sparbanken         414,54     
Falkenbergkonto   344 414,31    
TOTALT   670 226,78    
 
§ 26 Genomgång av uppdragslista  
Bilaga 3 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 27 Lokalområden 
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera. 
 
Nedre Norrland 
Nedre Norrland har behandlat frågan gällande uppdelning av LO:t i två områden, där de 
kommit fram till att det inte finns något hinder att dela området.  
 
Inkomna skrivelser 152:07 styrelsemötesprotokoll 2007-04-18, 182:07 årsmötesprotokoll och 
183:07 styrelseförteckning, genomgicks och lades till handlingarna. 
  
Inkommen skrivelse 179:07 Nytt LO i Norrland, ny styrelse är utsedd ordförande Staffan 
Åsén, sekreterare Erika Vesterberg, kassör Ann-Sofie Wikberg, ledamöter Katarina Wågberg 
och Jenny Mähler, suppleanter Lena Jonsson och Therese Stenberg En interimsstyrelse är 
tillsatt beslutades att godkänna styrelsen. En sista justering av lokalområdesgränsen skall 
utföras. Eventuellt kommer namnen att ses över. Uppföljning kommer att ske på 
septembermötet.   
 
Gävleborg  
Inkommen skrivelse 125:07 styrelsemötesprotokoll 2007-03-20, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inget årsmötesprotokoll har inkommit. Det har kommit till styrelsens kännedom att en av 
deras planerade aktiviteter blivit avbokad innan sista anmälningsdag. Beslutades att 
Gävleborgs LO skall tillfrågas gällande orsak till detta. 
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Dalarna 
Inget att rapportera 
 
Närke/Västmanland 
Inkomna skrivelser 121:07 verksamhetsplan 2007 samt 122:07 föreningsbudget 2007, 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Östra 
Inkommen skrivelse 144:07 styrelseförteckning, styrelsen är vald enligt följande: ordförande 
Ray Ericsson, sekreterare Katarina Holmberg, kassör Marianne Turegård, ledamöter Malin 
Sten och Sid Flemström (vice ordförande), suppleanter Anki Jernberg och Johanna Strand. 
Beslutades att godkänna styrelsen.  
 
Inkommen skrivelse 145:07 fråga gällande arrangemang av aktiviteter. Beslutades enligt 
följande: Om det är ett privat arrangemang kan rasklubben inte stå som ansvarig för detta. 
Däremot kan aktiviteten istället arrangeras i lokalområdes regi om lokalområdets styrelse 
godkänner detta.  
 
Sörmland 
Lokalområdet kommer att arrangera ”rottiskampen” den 18 augusti 2007. 
 
Uppland  
Upplands LO ser över ridhus till årsmötet, om detta går att boka kommer även årsmöteslokal 
att ses över. Nu inväntas svar från lokalområdet, sedan kommer utställningsdelen att lämnas 
över till Utställningskommittén för vidare samarbete med Upplands LO.  
 
Gotland 
Lokalområdet kommer att arrangera MH, lydnadsprov och bruksprov 2008, se vidare 
information under tävlingskommittén. 
 
Värmland/Dal 
Inget att rapportera.  
 
Östergötland 
Inkommen skrivelse 124:07 styrelsemötesprotokoll 2007-03-25 och inkommen skrivelse 
165:07 revisionsberättelse, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 130:07 förfrågan om utbildningsbidrag, en av personerna ansökan gäller 
önskar dra tillbaka sin del i lokalområdets ansökan. Beslutades att betala kurs samt 
kursmaterial för återstående person under förutsättning att personen i fråga kommer att stå för 
rasklubbens ansökningar samt vara rasklubbens utställningskommitté behjälplig gällande 
frågor avseende utställningar.  
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Skaraborg 
Rottweilerdag den 27:e maj arrangerad reportage inkommer till nästa tidning.  
 
Inkommen skrivelse 132:07 årsmötesprotokoll, saknar protokoll från extra insatt årsmöte. 
Uppföljning kommer att ske på septembermötet.  
 
Västra 
Inkommen skrivelse 173:07 Västra LO styrelsemötesprotokoll från 2007-02-13, genomgicks 
och lades till handlingarna. 
 
En kontakt har tagits med Västra LO där information har gått ut att vi kommer att ha vår 
årsmötesutställning 2009 hos dem och att vi kommer att behöva en årsmöteslokal.  
 
Småland 
Smålands LO vill ha milersättning för de instruktörer som ställer upp på deras prova på helg i 
Kosta den 11-12 augusti. Dessa är Fredrik Bjurklint Tranås, Åke Gustavsson Jönköping, Jane 
Fyhr Söderköping, Peter Svensson Kalmar, Inger Bergman Öland.  
 
Styrelsen önskar få en uppdatering om hur många personer det gäller då Fredrik Bjurklint är 
avbokad samt information om varför aktiviteten är avbokad. .  
 
För att möjliggöra olika aktiviteter ställer rasklubben centralt gärna upp med pengar som lån 
till LO:t för att de ska kunna arrangera dessa.   
 
Blekinge  
Det har ej inkommit något svar ännu gällande om Blekinge kan tillhöra Smålands eller Skånes 
LO, Skåne har svarat att de kommer att behandla detta på deras styrelsemöte. Uppföljning 
kommer att ske på septembermötet 
 
Skåne 
Skånes LO har skött rasspecialen på ett mycket bra sätt och vi tackar Skånes LO för deras 
hjälp med vårt centrala arrangemang 
 
§ 28 Kommittéer 
 
Avel och hälsokommittén 
Kontaktperson Kerstin Hisengård  
 
Veterinär har tagit en kontakt med rasklubben gällande tidigare insamlat material, hon 
uppskattar att materialet bör vara klart innan midsommar.  
 
Inkommen skrivelse 129:07 ögonlysningsresultat resultatet har vidarebefordrats till avel- och 
hälsokommittén genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 131:07 SKKs avelskommitté information gällande PRA/retinopati, 
information har delgetts hälsoansvarig.  
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Inkommen skrivelse 138:07 Ögonlysningsresultat, gås igenom under avel- och hälsa, 
Beslutades att rasklubben vill ta del av ett nytt ögonlysningsresultat och att rasklubben 
kommer att stå för den kostnaden. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att 
informera medlemmen  
 
Inkommen skrivelse 171:07 SKK, gällande hjälp med ERG undersökningar, genomgicks och 
lades till handlingarna. 
 
Hälsoansvarig har gett på förslag att rasklubben skall kontakta Norge för att få göra en ERG 
undersökning där då det är så långa väntetider på SLU. Linda Heske har tillfrågats om hon 
kan undersöka närmre vilka väntetider och priser de har i Norge. Vidare information inväntas. 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att ha en fortsatt kontakt med Linda Heske och 
att rapportera av till mötet i september.   
 
Beslutades att uppdra till Anna Hellberg att följa upp ärendet gällande eventuell 
knäproblematik. 
 
Internationell & Nordisk kontaktperson 
kontaktperson Fredrik Bjurklint   
 
Inkommen skrivelse 168:07 IFR, kontaktperson från Svenska Rottweilerklubben/AfR till 
IFR:s domarkommitté, beslutades att tillfråga Yvonne Brink i första hand om hon vill vara 
kontaktperson. Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att tillfråga Yvonne Brink.    
 
Info-kommittén 
Beslutade att utse Carina Torpenberg som kontaktperson och sammankallande i 
kommittén.  
 
Kommittén kommer att se över om det finns ytterligare personer att tillsätta i kommittén.  
 
Inkommen skrivelse 155:07 företag gällande information om Rottweilern, frågan är 
vidarebefordrad till Info-kommittén. Hänskjuts för beslut i Info-kommittén. 
 
Ett tackbrev är skickat till Åsa Tove Berg gällande artikel i Aftonblandet. Inkommen skrivelse 
164:07 artikel om rottweiler Förfrågan är gjord, artikeln får ej publiceras i rasklubbens tidning 
eller på vår hemsida däremot får vi gärna länka till Aftonbladets hemsida. 
 
Lägerkommittén  
Kontaktperson Roberto Axelsson  
 
Inkommen skrivelse 123:07 preliminärt program för lägerveckan, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Brukslydnaden kommer att arrangeras i år beslutades att uppdra till Roberto Axelsson att ta 
en kontakt med läger- och tävlingskommittén för att se hur tävlingen ska kunna arrangeras.  
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Sammankallande i kommittén vill ändra i arbetsbeskrivningen så att de bara behöver ha minst 
2 möten istället för tre. Hon har också synpunkter gällande den ekonomiska biten. Beslutades 
att korrigera i tidigare arbetsbeskrivning, 2 möten istället för 3 möten. När det gäller ansvaret 
för ekonomin så uppdras lägerkommittén att tillsätta ytterligare en person i kommittén som 
kan handha den delen. Uppdrogs till Roberto Axelsson att informera lägerkommittén om 
detta.  
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
Beslutades att utse Anna Hellberg som kontaktperson för kommittén. 
 
Inkomna skrivelser 120:07 minnesanteckningar från möte i Malmköping 2007-02-24, 161:07 
minnesanteckningar från den 22 april 2007 samt 185:07 Information om domarutbildning, 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 139:07 lista på figuranter och testledare, lista är vidarebefordrad till SBK 
och mentalkommitténs sammankallande.  
 
Inkommen skrivelse 146:07 MH-ansvarig, gällande dispens, beslutades att avslå 
dispensansökan, Ray Ericsson reserverade sig mot beslutet. Uppdrogs till Anna Hellberg att 
informera MH-ansvarig om beslutet.   
 
Inkommen skrivelse 150:07 SBK, gällande byte av mentalbeskrivare den 2 juni Vällingby 
BK, är besvarad av mentalkommittén.  
 
Inkommen skrivelse 153:07 Övre Norrlands Distrikt gällande mentalbeskrivarutbildning, är 
vidarebefordrad till mentalkommittén.  
 
Inkommen skrivelse 170:07 Medlem gällande utesluten medlem som deltagit på prov (MH). 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra skrivelsen och hemställa till 
Gävle BK att utreda ärendet vidare. Kopia skall skickas till SBK C-RUS samt ansvarig i 
rasklubbens mentalkommitté. 
 
Inkommen skrivelse 174:07 Medlem gällande exteriörbeskrivning, beskrivningen utreds av 
mentalkommittén.  Uppföljning sker på septembermötet.  
 
Inkommen skrivelse 191:07 MH-ansvarig om önskemål, frågan bordläggs, beslutades att 
uppdra till Anna Hellberg att informera MH-ansvarig.  
 
Beslutades att tillsätta Leif Öberg som ansvarig för exteriör. Uppdrogs till Anna Hellberg 
att informera Leif Öberg om inplanerad exteriörbeskrivarutbildning den 1-2 september där 
Yvonne Brink och Bo Wiberg är ansvariga. Leif Öberg uppdras att ta en kontakt med Yvonne 
Brink och arrangera denna utbildning.  
 
Beslutades att tillsätta Niclas Nilsson i kommittén. Vidare beslutades att tillsätta Annelie 
Paldin som ekonomiansvarig i kommittén.  
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Gällande tidigare frågor utsända till mentalkommittén, inga svar har inkommit, svar önskas in 
till styrelsen senast den 17 juni. Uppdrogs till Anna Hellberg att informera kommittén.  
 
Det har varit en hel del e-postkorrespondens gällande mentalkommittén, mentalkommittén 
försöker få till ett möte, styrelsen avvaktar om det inkommer mer information efter detta möte 
och beslutar därefter hur man ska gå vidare.  
 
MH-ansvarig har önskat att styrelsen ska se över datumordning i arbetsbeskrivningarna. 
Beslutades att ansvarig skall ha sammanställt en lista till sammankallande 20/5, LO:na ska 
tillsända ansvarig senast den 1/6. Rasklubben ska sända in till SBK senast den 15 juni. 
Styrelsen skall se ansökningarna innan de går in. Uppdrogs till Anna Hellberg att informera 
berörda.  
 
Inställd mentalbeskrivning april, Angelina Ohlsson har varit i kontakt med nuvarande 
sammankallande som i sin tur vidarebefordrat frågan till tidigare sammankallande. Styrelsen 
tycker att det som hänt är beklagligt, styrelsen påtalar vikten av att använda de kontrakt som 
finns.  
 
PR-kommittén 
Kerstin Hisengård kontaktperson 
Inkommen skrivelse 188:07 gällande försäljning uppdrogs till Kerstin Hisengård att 
vidarebefordra till PR-kommittén 
 
Registerkommittén 
Anna Hellberg kontaktperson  
 
Inkommen skrivelse 190:07 sammanställning av exteriörbeskrivningar och uppföljning av 
RAS, Håkan Svensson har gjort ett bra arbete och styrelsen tackar honom för detta. 
Beslutades att Håkan Svensson ska tillfrågas om han kan fortsätta att arbeta med detta, om så 
är fallet skall Rasdata fortsättningsvis skickas till honom från rasklubben. Vidare beslutades 
att tillfråga Håkan Svensson om han kan ta en kontakt med Magnus Larsson för att se om de 
tillsammans kan slutföra vår registerutgåva. Uppdrogs till Carina Torpenberg att kontakta 
Håkan Svensson gällande detta ärendet.   
 
Håkan Svensson har tillfrågats och ingår gärna i registerkommittén beslutades att tillsätta 
Håkan Svensson i kommittén.  
 
SSU-kommittén 
kontaktperson Kerstin Hisengård 
 
Inkommen skrivelse 162:07 SSU-kommittén protokoll från möte 17/5 2007, genomgicks och 
lades till handlingarna. 
 
Tävlingskommittén 
Kontaktperson Roberto Axelsson  
 



      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
  

 

 8 

Inkommen skrivelse 147:07 SBK information gällande kontroll av medlemskap vid tävlingar, 
är vidarebefordrad till tävlingskommittén och SSU-kommittén. 
 
Inkomna skrivelser 148:07 SBK minnesanteckningar från FCI IPO-domarkonferens 1-3 
december 2006 samt 158:07 SBK gällande rasklubbsmästerskap, är vidarebefordrade till 
tävlingskommittén.  
 
Ansökan officiella prov 
Inkommen skrivelse 186:07 Gotlands LO arrangemang av officiella prov, beslutades att 
följande skall ansökas till Gotlands distriktet: Bruksprov appell spår och sök 30 mars 2008,  
lydnadsprov klass I – elit 7 juni 2008, i övrigt är en MH-beskrivning redan ansökt om den 24 
maj 2008. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ansöka till Gotlands Distrikt snarast 
möjligt.  
 
Beslutades att ansökan om rasklubbens mästerskap 2008 skall göras till Distrikt Värmland 
Dal. Ansökan kommer, efter överenskommelse med Munkfors BK, att göras för den 12 – 14 
september. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ansöka om bruksproven hos  
distriktet. 
 
Vidare beslutades att Rasklubben kommer att ansöka om IPO/BSL klass I – III den 14 
september 2008 i Munkfors. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ansöka om 
bruksproven hos SBK 
 
Besluten gällande officiella prov justerades omedelbart  
 
Beslutades att Fredrik Bjurklint och Masatis Nora skall anmälas in för deltagande i IPO VM 
för Rottweiler.  
 
Tidigare tillfrågad person har meddelat att hon ej kommer att ha möjlighet att göra katalogen 
inför Bruksmästerskapet. Marie Westin har tillfrågats och åtagit sig uppdraget. En kontakt 
kommer att tas med Gunvor af Klinteberg Järverud för att få mer information om hur den 
skall utformas. Vidare kommer en kontaktat att hållas med SM-gruppen på Kinds BK. 
Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera Marie Westin om detta.  
 
Kinds BK har en egen webbsida gällande rasmästerskapet.  
 
Annonsen om bruksmästerskapet, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att kontakta 
SBK gällande anmälningsavgiften, beslutades att uppdra till Anna Hellberg att kontakta 
redaktionen för att utöka annonsen något.  
 
Sektor IPO 
Inget att rapportera. 
 
Uppfödarkommittén  
Hänskjuts 
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Utställningskommittén  
Hänskjuts 
 
Hänvisning (valp och omplacering)  
Hänskjuts 
 
Medlemshantering  
Hänskjuts 
 
Redaktionen  
Hänskjuts 
 
Webbmaster  
Beslutades att tillsätta Angelina Ohlsson som kontaktperson  
 
Inkommen skrivelse 135:07 SKK kurs webbadministration, Beslutades att tillfråga 
webbansvarig samt att erbjuda Info-kommittén att skicka en representant. Uppdrogs till 
Angelina Ohlsson att kontakta webbansvarig. Svar önskas från Info-kommittén och 
webbansvarig senast söndag den 17 juni till sekreteraren för eventuell anmälan.  
 
Inkommen 143:07 Webbmaster, inköp dator Carina Torpenberg har jobbat på att ta fram ett 
bra alternativ som täcker webbmasterns behov. Beslutades att köpa in dator enligt förslaget 
5 480 kronor exklusive moms. Om virusskydd behövs kommer även detta att köpas in.  
 
Bruksnytt  
Hänskjuts 
 
§ 29 Vision 2010 - Strategi 
En diskussion kring vision 2010 – strategi har förts, Carina Torpenberg kommer att 
sammanställa diskussionerna, uppföljning  kommer att ske vid styrelsemöte i september.  
 
§ 30 Arbetsfördelning och organisation  
Hänskjuts 
 
§ 31 Handlingsplan RAS  
Hänskjuts 
 
§ 32 Kongressen 
Inkommen skrivelse 156:07 Minnesanteckningar från kongressen, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
§ 33 RAS/RUS-konferens  
Hänskjuts 
 
§ 34 RASK 
Hänskjuts 
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§ 35 LO- och kommittékonferens  
Hänskjuts 
 
§ 36 Övriga frågor  
Diskuterades frågan gällande ”problemhundar” det konstaterades att vi behöver ge våra 
medlemmar en möjlighet att få direkt hjälp om de har problem med sina hundar. Beslutades 
att uppdra till Helén Wallman att tillfråga  lokalområdena om de kan vara behjälpliga med att 
ta emot ekipage som har problem. Vidare beslutades att uppdra till lokalområdena att ta 
fram en lista på personer med specialkompetens på problemhund. Information kommer att ges 
till lokalområdena att de sedan i sin tur kan vända sig till Fredrik Bjurklint i ärenden gällande 
problemhund.   
 
Övrigt under denna paragraf hänskjuts. 
 
§ 37 Mötets avslutande  
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Angelina Ohlsson Anna Hellberg 
Sekreterare Ordförande Suppleant 
 


