Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR VU-möte
2010-11-25 per telefon
Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Anna Rexlinger och Carina Johansson

§ 1 Mötets öppnande
Vice Ordförande Anna Rexlinger hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 3 Val av justeringsman
Carina Johansson valdes att tillsammans med mötes-ordföranden justera protokollet.
§ 4 Styrelsens sammansättning
Då styrelsens sammansättning förändrats i och med ordförande Ulrica Thoréns avgång har det
Verkställande Utskottet sammanträtt för att fatta beslut så att verksamheten ska kunna
fortsätta.
Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vid tillfälle ta emot rasklubbens dator som Ulrica Thorén
innehar.
Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att be Ulrica Thorén om en sammanställning av, samt
status på, kvarstående uppdrag enligt uppdragslistan samt eventuella kvarstående uppdrag
som ej återfinns i uppdragslistan. Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att även be om
dokumenterad redovisning på uppdrag som ännu ej är redovisade.
Styrelsen beslutade att Vice Ordförande Anna Rexlinger, Krukmakargatan 3, 118 51
Stockholm samt kassör, Carina Johansson, Hagryd Dalavägen 33, 429 34 Kullavik ska
teckna föreningen och samtliga konton var för sig.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 5 Kommittéer
Avel- och hälsokommittén
Styrelsen beslutade att Anna Rexlinger och Anna Lindgren ska kalla till ett telefonmöte
med kommittén för att reda ut några frågetecken.
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Internationell & Nordisk kontaktperson
Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att vara kontaktpersson åt Internationell och Nordisk
kontaktperson.

Kommittén för mentalitet och exteriör
Styrelsen beslutade att tillsätta Veronica Nilsson som ny kontaktperson för kommittén.
Styrelsen har tyvärr inte fått svar på de frågor vi har ställt till kommitén gällande kommitténs
verksamhet. Styrelsen beslutade att Veronica Nilsson och Patrik Ohlsson ska kalla till ett
telefonmöte med kommittén för att reda ut ett flertal frågor.
Inkomna skrivelser 348:10 SBK Testledarinventering info samt 349:10 SBK
Testledarinventering lista. Skrivelserna är vidarebefordrade till kommittén med önskan om
svar senast 2010-12-01. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att bevaka att svar kommer in och
vidarebefordras till SBK.
Ang. Ersättning för underskott vid MH och MT. Styrelsen anser att Lokalområden inte ska
drabbas ekonomiskt av underskott vid MH och MT. Lokalområdena bör kunna ansöka om
ersättning från kommittén när så inträffar. Styrelsen uppdrar åt Mentalkommitten att ta fram
riktlinjer för detta. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att informera kommittén och be om svar
senast 9 januari 2011.
Uppdrogs åt Veronica Nilsson att kontakta Ulrica Thorèn inför mötet med AG Rottweiler
för att be om den sammanställning av årets incidenter gällande rottweiler som Ulrica Thorén
innehar.
Redaktionen
Som ny kontaktperson för redaktionen utsågs Anna Lindgren.
Som ny ansvarig utgivare för tidningen utsågs Anna Rexlinger.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6 RAS
Styrelsen beslutade att på grund av hög arbetsbelastning hänskjuta revideringen av RAS till
nästkommande styrelsen. Uppdrogs åt Anna Lindgren att informera deltagarna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 Övrigt
Inkommen skrivelse 332:10 SBK Inbjudan organisationskonferens 2011. Styrelsen beslutade
att Anna Rexlinger ska delta på konferensen. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att skicka
anmälan senast 10 december 2010.
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Inkomna skrivelser 356:10 SBK gällande AG Rottweiler samt 356B:10 SBK Anteckningar
Karlsborgsmötet. Skrivelsen genomgicks och styrelsen uppdrog åt Ulrica Thorén att
formulera en sammanställning och skicka ut till styrelsen. Styrelsen uppdrog åt Veronica
Nilsson att tillsammans med Ulrica Thorén och Krister Wall delta på uppföljningsmötet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 8 Mötets avslutande
Vice ordförande Anna Rexlinger tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingela Plahn Lindström

Justeras:

Anna Rexlinger
Vice Ordförande
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