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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 – 
18 november 2007 i Södertälje 
 
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git 
Rammus kassör, Ray Ericsson ledamot, Anna Hellberg, Roberto Axelsson suppleanter och 
Helén Wallman sekreterare. Ray Eriksson deltog ej under beslut gällande ersättningsnormer, 
under arbete med budget för avel- och hälsa, PR-kommittén, valphänvisning, 
exteriöransvarig, lägerkommittén och Internationell och Nordisk kontaktperson.  
 
Anmält förhinder : Fredrik Bjurklint och Carina Torpenberg, Ray Ericsson del av söndagen 
 
§ 76 Mötets öppnande 
Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 77 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 78 Val av justeringsman 
Kerstin Hisengård valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 79 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte per telefon 2007-11-01 samt protokoll från VU-möte 2007-11-
11 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 80 Hänskjutna paragrafer från föregående möte, se bifogat dokument med hänvisning 
till vilken paragraf de ska behandlas under.  
 
§ 81 Inkomna skrivelser, bilaga 2 
Inkomna skrivelser 325:07 – 362:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 82 Avgående skrivelser, bilaga 3 
Avgående skrivelser UT57:07 – UT59:07 (Inväntar bekräftelse från SBK innan UT57:07 
kommer att skickas), genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 83 Ekonomi  
Inkommen skrivelse 329:07 SBK gällande kontoplan, beslutades att uppdra till Ann-Git 
Rammus att översända rasklubbens kontoplan till SBK.  
 
§ 84 preliminär aktivitetskalender under nästkommande verksamhetsår 
Preliminärt förslag till aktivitetskalendern genomgicks, se bilaga 4 
 
§ 85 ersättningsnormer, bilaga 5, 6 och 7  
Beslutades att fastslå ersättningsnormerna enligt bilaga 5. Fråga gällande valberedningens 
arbetsbeskrivning, bilaga 7 hänskjuts till årsmötet för beslut. Uppdrogs till Helén Wallman 
att vidarebefordra ersättningsnormerna tillsammans med förfrågan om fortsatt arbete till 
sammankallande i kommittéerna.  
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§ 86 Budget för år 2008 samt ram för 2009 och 2010 
Förslag på budget från samtliga kommittéer har ej inkommit. Kommentarer från styrelsen på 
inlämnade förslag samt styrelsens förslag på budget, se separat bilaga.  
 
Uppdrogs till Robert Axelsson att kontakta ansvarig i kommittén för att föra en diskussion 
kring antalet deltagare samt delge dem styrelsens diskussion om deras föreslagna budget. 
Vidare beslutades att uppdra till  Roberto Axelsson att se över elförbrukningen till lägret om 
det finns möjlighet att minska kostnaden. Vidare uppdrogs till Roberto Axelsson att 
informera kommittén om att styrelsen gärna ser att kommittén försöker jobba extra på att hålla 
nere kostnaderna under året då rasklubben har många andra kommittéer som kommer att gå 
med underskott.  
 
Beslutades att uppdra till Anna Hellberg och Kerstin Hisengård att ta fram ett förslag på 
budget gällande tävlingskommittén, förslaget skall delges styrelsen senast måndag den 19 
november.  
 
Beslutades att uppdra till Ray Ericsson att presentera tidigare presenterat förslag samt ta 
fram ett nytt förslag på budget gällande kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör, 
förslaget skall delges styrelsen senast måndag den 19 november.  
 
Beslutades att uppdra till Roberto Axelsson och Carina Torpenberg att ta fram ett förslag 
på budget gällande infokommittén, förslaget skall delges styrelsen senast måndag den 19 
november. Inkommande skrivelse 319:07 Webbmaster gällande blocket skall tas med under 
Infokommittén.  
 
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus och Helén Wallman att ta fram ett förslag på 
budget gällande de centrala kostnaderna, förslaget skall delges styrelsen senast måndag den 
19 november.  
 
§ 87 Årsmöte år 2008 – motioner bilaga 9 och ärenden som styrelsen hänskjutit till 
årsmötet.  
 
Motioner 
 
1 Inteckningskort istället för pokaler, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
2 Lokalområdena skall verka för att ha kontaktombud, verksamma inom Lo'ts 
brukshundklubbar, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
3 Sektorisering av Rottweilerklubben, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
4 Motion ang rasmästerskap, styrelsen föreslår avslag av motionen 
 
5 Motion ang registrering av avkomma, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
6 Motion om önskvärd invetering av  Ögon  sjukdomar i rasen, styrelsen föreslår avslag av 
motionen.  



      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
  

 

 3 

 
7    Motion VALPHÄNVISNING, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
8 Motion om utredning av knäskador hos rottweiler, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
9 Ang. sjukdomsinventeringen, styrelsen föreslår avslag av motionen.  
 
10 FÖRSLAG GÄLLANDE NYA krav för valphänvisning, skall diskuteras vidare innan 
ställningstagande görs.  
 
Ärenden som styrelsen hänskjuter till årsmötet 
 
1. Diskvalificerande fel vid MH 
2. Förslag på arbetsbeskrivning till valberedningen  
3. Förslag om hemställan till SKK om registreringsförbud  
 
§ 88 Genomgång av uppdragslista, bilaga 5   
Bilaga 5 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 89 Lokalområden  
 
Övre Norrland 
Lokalområdet kommer ej att kalla till årsmöte 2008.  
 
Nedre Norrland 
Inkommen skrivelse 334:07 verksamhetsplan, är vidarebefordrad till kommittén för 
Rottweilerns mentalitet och exteriör. Inkommen skrivelse 336:07 styrelsemötesprotokoll 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Väster Norrland 
Inkommen skrivelse 303:07 fråga gällande ekonomi, beslutades att uppdra till Ann-Git 
Rammus att besvara skrivelsen, vidare skall ett startbidrag enligt tidigare principbeslut 
betalas ut när plusgirokonto startats.  
 
Inkomna skrivelser 332:07 verksamhetsplan och 342:07 verksamhetsplan och budget, 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Gävleborg  
Inkomna skrivelser 340:07 mötesprotokoll 2007-11-10, 344:07 verksamhetsplan 2008 och 
348:07 budget, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Dalarna 
Inget att rapportera 
 
Närke/Västmanland 
Inget att rapportera 
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Östra 
Inget att rapportera 
 
Sörmland 
Inkomna skrivelse 353:07 aktivitetskalender och 354:07 verksamhetsplan och budget 2008 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Uppland  
Inkommen skrivelse 333:07 verksamhetsplan, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Gotland 
Inkommen skrivelse 337:07 Gotlands LO äskande. Förslagsvis ansöks även om 
korningsbeskrivning om behov finns. Lokalområdet har nästa år rätt att behålla 100 kronor 
per hund för MH-exteriörbeskrivning och även del av korningsbeskrivning vilket borde 
minska underskottet. Om exteriörbeskrivningen trots försök till att hålla nere kostnaderna går 
med underskott kommer rasklubben att bekosta detta. Gäller under förutsättning att det är 
lokalområdets arrangemang. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera 
lokalområdet. 
 
Värmland/Dal 
Inget att rapportera 
 
Östergötland 
Inget att rapportera 
 
Skaraborg 
Inget att rapportera 
 
Västra 
Inget att rapportera 
 
Småland 
Inget att rapportera 
 
Blekinge  
Då det inte finns någon styrelse i Blekinges LO och inget intresse att starta upp har inkommit 
kommer Blekinges LO att slås ihop med Skånes LO. Beslutades att uppdra till Helén 
Wallman att informera Skånes LO samt skicka ut en direkt kallelse till Blekinges LO:s 
medlemmar om att de numera kommer att tillhöra Skånes LO och att de kan deltaga på deras 
årsmöte.  
 
Skåne 
Inkommen skrivelse 346:07 förfrågan om separat utskick, det är beklagligt att tidningen inte 
kommit ut i tid vilket tyvärr drabbat hela verksamheten i år. Däremot har det funnits möjlighet 
att lägga ut information både i nummer 4 och nummer 5 samt att det finns möjlighet att lägga 
ut information i nästa års nummer av tidningen. Skånes LO är välkomna att lägga ut sina 
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aktiviteter och övrig information på Rasklubbens centrala hemsida. Beslutades att uppdra till 
Angelina Ohlsson att informera Skånes LO.  
 
§ 90 Kommittéer 
 
Skrivelse ska gå ut till sammankallande i respektive kommitté. En förfrågan om intresse för 
fortsatt arbete nästkommande verksamhetsår ska också göras. Vidare skall sammankallande 
rapportera in vilka kommittémedlemmar som önskar sitta kvar samt önskemål gällande 
nytillsättningar. Arbetsbeskrivning skall också bifogas. Information skall också delges att 
annonsering av nya kommittémedlemmar kommer att ske på hemsidan samt i tidningen. 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ta fram ett förslag på skrivelse till övriga i 
styrelsen för påseende innan utskick. 
 
Avel och hälsokommittén  
Då det inte inkommit något namnförslag från kommittén att handha ögonfrågan så beslutades 
att Therese Dahlgren skall tillfrågas om hon kan vara intresserad. Uppdrogs till Anna 
Hellberg att kontakta Therese med förfrågan. Uppföljning kommer att ske vid nästkommande 
möte om Therese Dahlgren vill åta sig detta uppdrag. 
   
Inkommen skrivelse 331:07 anteckningar gällande EP, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 349:07 begäran om vidare hemställan till SKK, styrelsen enades om att 
de kan stå bakom förslaget. Beslutades att detta ärende skall hänskjutas till årsmöte 2008 för 
beslut.  
 
Inkommen skrivelse 352:07 rapport knäproblematik, beslutades att uppdra till  Anna 
Hellberg att be ansvarig avvakta mer information från övriga försäkringsbolag för att sedan 
delge styrelsen en sammanställning.  
 
Beslutades att uppdra till Anna Hellberg att kontakta SLU för att se om det finns någon på 
plats där som kan hjälpa rasklubben att ta fram uppgifter till ifyllnad av hälsoenkäten. 
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att vidarebefordra enkäten till Anna Hellberg.  
 
Internationell & Nordisk kontaktperson  
Inget att rapportera. 
  
Info-kommittén 
Inkommen skrivelse 290:07 SBK extranät beslutades att utse Helén Wallman som 
kontaktperson.  
 
Inkomna skrivelser 296:07 SBK radiokanal och 298:07 Medlem, artikel om arbetande 
rottweiler genomgicks och lades till handlingarna.  

 
Kostnaden för Rasmonter på Stora Stockholm beräknas sluta på 2000 kronor.  
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Klubboverallen kontakt skall tas med försäljare så att ca pris och bild på overall, gärna med 
färdigt förslag på tryck kan läggas ut i tidningen och på hemsidan för intresseanmälan. 15%  
skall slås på varje overall för att täcka leveranskostnaderna. Beslutades att uppdra till Info-
kommittén att åtgärda detta.  
 
Lägerkommittén 
Kommittén kommer att utse en ansvarig för ekonomin. 
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
MH-ansvarig har valt att frånsäga sig sitt uppdrag, styrelsen tackar den tidigare MH-
ansvariges för hennes arbete. Styrelsen vill genom Anna Hellberg påtala för kommittén att 
det är viktigt att så snart som möjligt försöka hitta en ersättare.  
 
Inkomna skrivelser 284:07 SBK inbjudan representant rasklubb till 
exteriörbeskrivarkonferens, 294:07 Korningsdiplom Zora van het Berenschild ansökan, 
324:07 Exteriörbeskrivare rapport från central exteriörbeskrivarkonferens, 345:07 Medlem 
om MH-ansvarig, 361:07 Mentalkommittén svar på info gällande ansvarig för tecknande av 
dosa, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkomna skrivelser 300:07 och 357:07 SBK inbjudan exteriörbeskrivarutbildning, är skickad 
till exteriörbeskrivaransvarig. Beslutades att uppdra till Ray Ericsson att tillfråga Gun 
Bergquist om intresse finns och sedan vidarebefordra svaret till exteriörbeskrivaransvarig 
senast den 25 november.  
 
Inkommen skrivelse 304:07 person om utbildning mentaltestdomare, yttrande från kommittén 
har inkommit med tillstyrkan. Beslutades att tillstyrka att Staffan Åsén ska gå utbildning 
som mentaltestdomare.  
 
Inkommen skrivelse 325:07 SBK gällande kopia på sänd skrivelse till Gävle BK, rasklubben 
har skickat den information som finns för utredning hos Gävle BK samt för kännedom till 
SBK. Rasklubben önskar att SBK tar en kontakt med arrangerande klubb Gävle BK för vidare 
information i ärendet. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera SBK.  
 
Inkomna skrivelser 338:07 och 355:07 SBK nytt förslag exteriörbeskrivningsprotokoll, 
beslutades att uppdra till Helén Wallman att tillsammans med exteriörbeskrivaransvarig se 
igenom det nya förslaget och jämföra det med deras tidigare inlämnade förslag på 
förändringar.  
 
Inkommen skrivelse 343:07 Uppfödare ansökan om korningsdiplom genomgicks, beslutades 
att uppdra till Helén Wallman att sända in ansökan.  
 
Inkommen skrivelse 347:07 Exteriörbeskrivarutbildning – utbildningsplan, genomgicks och 
godkändes. Den förberedande utbildningen måste fungera som en utvärdering när det gäller 
lämplighet för fortsättning som klass II beskrivare. Vidare önskas skriftig information från de 
sökande när det gäller de förkunskaper som krävas enligt utbildningsplanen. Beslutades att 
uppdra till Helén Wallman att informera exteriörbeskrivaransvarig 
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Inkommande skrivelser 312:07 Person som vill gå exteriörbeskrivarutbildning på Rottweiler, 
rasklubben har många som vill gå den här utbildningen och enligt de krav som finns som 
klass I och klass II beskrivare så krävs det att man är medlem samt att man har engagerat sig 
inom rasklubben. Detta innebär att det inte kommer att beredas någon plats för personen i 
fråga vid detta tillfälle. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera 
vederbörande samt exteriöransvarig.   
 
En uppdatering av tidigare deltagare vid föreberedande samt deltagarlista för nästkommande 
utbildning måste delges styrelsen. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att kontakta 
exteriörbeskrivaransvarig för att få denna information översänd. 
 
Inkommen skrivelse 351:07 domare gällande raskompendie, beslutades att hänvisa domaren 
till vår PR-shop som säljer våra raskompendier. Beslutades att uppdra till Helén Wallman 
att meddela domaren.  
 
PR-kommittén 
Inget att rapportera. 
 
Registerkommittén 
Konstaterades att ytterligare personer behövs för att arbeta i registerkommittén, annonsering 
kommer att ske i tidningen och på hemsidan. Vidare beslutades att tillfråga Håkan Svensson 
om han kan fortsätta att vara styrelsen behjälplig med att ta fram statistik. Uppdrogs till 
Carina Torpenberg att sätta ut en annons samt att kontakta Håkan.  
 
Inkommen skrivelse 341:07 Medlem, tankar om uppföljningar, styrelsen tackar för idéerna 
och har kontaktat medlemmen igen för att tillfråga om han skulle kunna tänka sig att hjälpa 
till i registerkommittén. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att återigen tillfråga 
medlemmen och se om han kan vara styrelsen behjälplig med att ta fram uppgifter/statistik.  
 
SSU-kommittén 
Inkommen skrivelse 328:07 Minnesanteckningar från möte med SKK gällande Circuiten, 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Tävlingskommittén 
Inkommen skrivelse 310:07 hundar som deltagit i bruksmästerskap har sett ut enligt följande: 
2004 Karlsborgs BK 33 anmälningar, 2005 Botkyrka BK 48 anmälningar, 2006 Nässjö BK 56 
anmälningar, 2007 Kinds BK 127 anmälningar inklusive IPO och BSL 8 st. 
 
Inkommen skrivelse 289:07 SBK tävlingsansökan agility samt 292:07 SBK bekräftelse 
förändring onlineanmälan genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 335:07 Förslag på tävlingskommittéansvarig, beslutades att tillsätta Sara 
Andersson som sammankallande i tävlingskommittén. Beslutades att uppdra till Anna 
Hellberg att kontakta Sara och be henne att komma in med namnförslag på fler 
kommittémedlemmar samt att delge henne uppgifter till e-post och arbetsbeskrivning samt 
vikten av att hitta en klubb inför bruksmästerskapet inför 2009. 
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Fråga från lokalområden gällande sista datum för ansökan av tävling. Konstaterades att 
ansökan om tävlingar för nästkommande verksamhetsår måste behandlas på centralstyrelsens 
första ordinarie styrelsemöte vilket innebär att även lokalområdena måste behandla frågan på 
det första ordinarie styrelsemötet. För att besluten skall hinna tas i rätt tid måste 
lokalområdena planera in sitt första styrelsemöte i början på mars för att de ska hinna redovisa 
detta till centralstyrelsen. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera 
lokalområdet som inkommit med frågan. Vidare uppdrogs till Helén Wallman att informera 
samtliga lokalområden om att de måste lägga sina styrelsemöten i början på mars.    
 
IPO-ansvarig  
Inkommen skrivelse 356:07 SBK anteckningar domarkonferens, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommen skrivelse 311:07 medlem gällande tidigare inskickat material för 
hanhundsanvändning, beslutades att uppdra till Helén Wallman att gå igenom vems 
uppdraget var och tillskriva denne för att se var bilderna tagit vägen. 
 
Inkommen skrivelse 313:07 medlem komplettering tidigare skrivelse, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Utställningskommittén 
Utställningskommittén vill tillsätta ytterligare en person i kommittén Mona Nordén. 
Beslutades att tillsätta Mona Norden i kommittén. Uppdrogs till Angelina Ohlsson att 
informera kommittén. 
  
Inkommen skrivelse 318:07 påtalande om domare, skrivelsen genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Gotlands LO vill flytta utställningen 2009 till den 2/7. Beslutades att ansöka hos SBK för 
vidare ansökan hos SKK om att få byta datum för utställningen. Uppdrogs till Helén 
Wallman att tillskriva SBK för vidare förfrågan hos SKK. 
 
Hänvisning (valp och omplacering)  
Inkommen skrivelsen 362:07 Medlem gällande dispens av hanhund till valphänvisningen, om 
hunden i fråga har funnits på rasklubbens hänvisning så är detta tyvärr ett misstag. Det 
föreligger inte någon dispens för denna hund. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att 
besvara medlemmen och uppdrogs till Angelina Ohlsson att tillse så att denna hund ej finns 
med på valphänvisningen idag.  
 
Beslutet justerades omedelbart 
 
Medlemshantering 
Inget att rapportera. 
 
Redaktionen 
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Inkommen skrivelse 350:07 Royal Canin annonsering i tidningen, beslutades att uppdra till 
Ann-Git Rammus att informera Royal Canin om prisuppgifter.   
 
Uppgradering av programvara kommer att beställas. 
 
Beslutades att uppdra till Ray Ericsson att ta reda på vilka företagsannonser som funnits år 
2005-2007 och meddela Ann-Git Rammus så att hon har informationen senast måndag den 19 
november.  
 
Beslutet justerades omedelbart 
 
Webbmaster 
.nu och . eu är beställd, beslutades att även tidigare domäner skall flyttas över på 
organisationen som ägare och med Sid Flemström som kontaktperson. Beslutades att uppdra 
till Angelina Ohlsson att kontakta Sid Flemström för åtgärd.  
  
Inkommande 301:07 erbjudande om hjälp med hemsidor, genomgicks och lades till 
handlingarna.   
 
Inkommande skrivelse 319:07 Webbmaster gällande blocket, kommer att diskuteras i 
samband med budget.  
 
Bruksnytt 
Inget att rapportera. 
 
Valberedningen 
Inget att rapportera 
 
§ 91 Vision 2010 – Strategi   
Paragrafen hänskjuts till styrelsens nästa möte.  
 
§ 92 Arbetsfördelning och organisation  
Beslutades att samtliga kommittéer, förutom läger och SSU, skall lämna en budgetuppföljning med 
eventuell avvikelserapport per den 30 juni. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att skriva in i 
samtliga kommittéers arbetsbeskrivningar (förutom SSU och läger) att detta skall rapporteras in, 
vidare skall även kassörens arbetsbeskrivning uppdateras att påminnelse gällande budgetuppföljning 
skall gå ut under våren. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att uppdatera arbetsbeskrivningen.  
 
§ 93 Handlingsplan RAS 
Handlingsplan RAS kommer fortsättningsvis att behandlas under registerkommittén.  
 
Inkommen skrivelse 360:07 SBK deltagarförteckning hälsokonferens RAS uppföljningen 
beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra denna till Linda Heske.  
 
§ 94 RAS/RUS-konferens 
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Inkommen skrivelse 330:07 anteckningar från RAS RUS, 358:07 SBK 2008 RUS/RAS 
konferens samt 359:07 SBK RUS RAS konferens anteckningar genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
§ 95 RASK 
Inkommande skrivelse 295:07 RASK anteckningar från möte genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 
Inkommen skrivelse 297:07 RASK tidning raser, frågor till exteriörbeskrivare är gjord och 
exteriörbeskrivaransvarig Leif Öberg samt Helén Wallman har därefter sammanställt ett 
förslag. Beslutades att fastslå inlämnat förslag se bilaga 11. 
 
Inkommen skrivelse 322:07 och 339:07 RASK Ansvariga distrikten, behandlas under RASK, 
Östergötlands LO:s ansvarige är Patrik Grönfeldt och Gotlands LO:s representant är Anders 
Johansson övriga lokalområdens ordföranden kommer att rapporteras in. Beslutades att 
uppdra till Kerstin Hisengård att skicka in dessa uppgifter till ansvarig person i RASK.  
 
§ 96 LO- och kommittékonferens  
Paragrafen med följande skrivelser: Inkommen skrivelse 317:07 Kommittén för rottweilerns 
mentalitet och exteriör rapport konferens samt Inkommen skrivelse 323:07 Anteckningar LO- 
och kommittékonferens hänskjuts till styrelsens nästa möte.  
 
§ 97 Övriga frågor  
Inkomna skrivelser 288:07 SBK-Info nr 8/07, 299:07 SBK gällande generalsekreteraren, 
291:07 SBK gällande stadgar, 308:07 SBK medlemsavgifter, 309:07 SBK Info 9/07, 314:07 
Briardnytt, 315:07 konferensanläggning, 326:07 Brev från person som blivit entledigad SBK, 
327:07 Håkan Svensson gällande registerutgåvan genomgicks och lades till handlingarna.   
 
Namnförslag har inkommit på jury för årets bragdrottweiler och det är följande namn: Sara 
Benkarcik, Britt-Marie Wilhelmsson och Åsa Tova Berg, beslutades enligt förslaget 
uppdrogs till Anna Hellberg att informera personerna.  
 
Gällande fråga om medlem som betalat in avgift till rasklubben som ej är medlem i SBK, 
beslutades att återbetala medlemsavgiften. Uppdrogs till Ann-Git Rammus att åtgärda 
detta.  
 
§ 98 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Angelina Ohlsson Kerstin Hisengård 
Sekreterare Ordförande Vice ordförande 

 


