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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 
mars 2007 Skärholmen 
 
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman 
sekreterare, Carina Torpenberg, Ray Ericsson, Fredrik Bjurklint ledamöter, Anna Hellberg 
suppleant, Jörgen Blixt 
 
Anmält förhinder:  Marie Grönberg  
 
§ 117 Mötets öppnande 
Yvonne Brink hälsade alla välkomna till den här styrelsens sista möte och förklarade mötet 
öppnat.  
 
§ 118 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes i befintligt skick.  
 
§ 119 Val av justeringsman 
Beslutades att utse Fredrik Bjurklint att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
§ 120 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2007-02-03 – 2007-02-04 genomgicks, nedanstående 
förändringar/kompletteringar gjordes och protokollet lades sedan till handlingarna. 
 
Inkommande skrivelse 37:07 medlem om kennellista, 43:07 redaktören, 44:07 medlem om 
hänvisningen har även behandlats.  
 
När det gäller Östra LO skall det fakturerade beloppet som centralstyrelsen bekostat ersättas 
av Östra LO, en kontakt skall fortfarande tas med Södertälje BK.  
 
Diskussion gällande listor uppfödare, planerade  och aktuella valpkullar skall hänskjutas till 
hänvisningen och webbmastern.  Beslut är taget att inavelsgraden skall finnas med.  
 
Ny uppdragslista har tagits fram, uppdragslistan godkändes.  
 
§ 121 Inkomna skrivelser, bilaga 1 
Inkomna skrivelser 38:07 - 81.07 genomgicks och lades till handlingarna. Inkommande 
skrivelser 38, 47, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 81 behandlades, övriga skrivelser 
hänskjuts till nästkommande styrelse.  
 
§ 122 Avgående skrivelser 
Avgående skrivelser UT09:07 – UT19:07, bilaga 2, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 123. Ekonomi 
Revisorerna har meddelat att de ej kommer att kunna närvara vid årsmötet, 
revisionsberättelsen lästes upp och det fanns inga anmärkningar gjorda.  
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§ 124 Genomgång av uppdragslista  
Uppdragslistan genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 3.  
 
§ 125 Lokalområden 
 
Övre Norrland 
Önskar få ta del av ett kennelregister, beslutades att uppdra till Anna Hellberg att meddela 
Övre Norrland att frågan kommer att diskuteras på en uppfödarkonferens. 
 
Nedre Norrland 
Önskemål har inkommit från en medlem att dela lokalområdet i två delar. Konstaterades att 
centralstyrelsen inte kan se att det skulle föreligga något hinder om det inte finns synpunkter 
hos nu sittande styrelse i lokalområdet. Hänskjuts till nästkommande styrelse att se över detta 
närmre.  
 
Gävleborg  
Lokalområdet skall tillsammans med Dalarnas LO ha en utbildning för figuranter.  
 
Dalarna 
Dalarnas LO skall ha en ögonlysning den 13 mars, det är inte så många anmälda. Beslutades 
att uppdra till Kerstin Hisengård att skicka ut en blänkare till hemsidan om ögonlysningen  
 
Närke/Västmanland 
Närke/Västmanland har en träningshelg inplanerad under påsk. Fråga har inkommit från 
Närke/Västmanland gällande registrerade uppfödare inom lokalområdet, startbidrag, konto 
och bankkostnad.  
 
När det gäller lista över registrerade uppfödare så finns det att tillgå hos SKK. I dagsläget 
skall ingen hänvisning av uppfödare ske på våra hemsidor, rasklubben håller på att se över hur 
detta skall kunna göras på ett så korrekt sätt som möjligt för att ej riskera att hänvisa till 
uppfödare med exempelvis hänvisningsstopp. 
  
Startbidrag kommer att betalas ut i enlighet med tidigare taget principbeslut.  
 
När det gäller konto beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera lokalområdet att 
det finns ett föreningskonto, PlusGiro som de kan starta för 600 kronor om året.  
 
Östra 
Gällande en eventuell uppstart av Sörmlands LO, för att se om det finns intresse att starta ett 
Sörmlands LO så har en kallelse sänts ut till 187 medlemmar. Mötet kommer att avhållas på 
Södertälje BK den 27 mars 2007m. 
 
Skaraborg 
En ögonlysning bör utföras inom Skaraborg LO:s gränser. Skaraborgs LO kommer att 
tillfrågas om detta kommer att kunna arrangeras.  
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Västra 
Västra LO har en IPO-helg inplanerad. De har inkommit med synpunkter kring hur 
rasklubbens aktiviteter är förlagda. Stockholmsområdet ligger relativt bra till i landet. Under 
år 2009 har årsmötet och årsmötesutställningen däremot planerats in i Borås och ytterligare en 
utställning är förlagd i Gävle. De lokalområden som har långa resvägar har också en 
möjlighet att ansöka om extra medel inför centrala aktiviteter.  
 
Småland 
Inkommande skrivelse 69:07 gällande fråga om bidrag, Smålands LO har tillgång till samma 
startbidrag som övriga lokalområden. Om ytterligare medel behövs kan centralstyrelsen 
tillhandahålla ett lån som skall återbetalas innan den 31 december 2007. 
 
Blekinge - vilande 
Blekinges LO har väldigt få medlemmar, Skånes LO och Smålands LO skall tillfrågas om de 
kan tänkas att slås samman med Blekinge LO.  
 
Skåne 
Skånes LO skall ha en IPO helg den 18-19 augusti 2007. De skall också arrangera en 
ögonlysning den 27 mars 2007. Ögonlysningen kommer att annonseras även på centrala 
hemsidan. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att lägga ut detta på hemsidan.  
 
§ 126 Kommittéer 
 
Avel- hälsokommittén 
Inkommen skrivelse 71:07 är besvarad att det antingen kan faktureras eller att kvitton skickas 
in efteråt. 
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
Inkommen skrivelse 47:07 gällande mentaltestprotokollet och möjlighet att ta bort kopian till 
rasklubbarna. Togs till protokollet att Svenska Rottweilerklubben/AfR ej står bakom att ta 
bort kopian till rasklubbarna. Rapportering från RASK, ytterligare 8 rasklubbar har röstat nej 
för att ta bort kopian vilket innebär att kopian kommer att finnas kvar.  
 
Inkommen skrivelse 68:07 och 70:07. Funktionsprovet har samtliga rasklubbar sagt ja till, det 
innehåller bland annat spårprov, och ”uppletandeövning”, man vill se om hunden har anlag. 
Ordförande i RASK Anna Brinning Tengwall har skickat in en skrivelse till 
Förbundsstyrelsen om att ge uppdrag till mentalkommittén att färdigställa provet för att det på 
sikt skall kunna ingå i korningen. 
  
Ytterligare 2 personer har anmält sig till exteriörbeskrivarutbildningen.  
 
Togs till protokollet att utbetalning av tågbiljett är gjord till uppfödare. Inkommen skrivelse 
63:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
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Registerkommittén 
Ansvarig för registerutgåvan och ansvarig för sammanställning av exteriörbeskrivningarna 
har ej varit i kontakt med varandra. Beslutades att uppdra till Anna Hellberg att förmedla en 
kontakt. 
 
Tävlingskommittén 
Sektor IPO 
Fredrik Bjurklint har blivit tillfrågad av Amerikanska Rottweilerklubbens tidning om att 
fortlöpande skriva artiklar vilket Fredrik Bjurklint åtagit sig att göra.  
 
Uppfödarkommittén 
Beslutades att tillsätta Ulla Sjölund i Uppfödarkommittén, Ulla Sjölund kommer bland annat 
att vara behjälplig när det gäller datafrågor och e-post. Sammankallandes e-postadress 
fungerar ej utan Ulla Sjölund kommer att tillsända styrelsen sin e-postadress istället.  
 
Anteckningar har inkommit från de olika uppfödarträffarna, inkommen skrivelse 79:07, 
beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att sammanställa samtliga anteckningar. 
 
Inkommen skrivelse 37:07och 44:07 medlem, önskemål gällande ”kennellista” på 
Rottweileruppfödare, styrelsen har tidigare gett i uppdragit till avelsråd och 
uppfödarkommittén att de ska ge ett förslag på hur en ”kennellista” ska se ut. Synpunkter 
och förslag ska inkomma till styrelsen senast den sista maj 2007. 
 
Utställningskommittén 
Information gällande höstutställningen i Södertälje, domare kommer Rajkot Rotner från 
Slovenien samt Ernst Krüger från Österrike att vara.  
 
För att klargöra arbetsuppgifter i utställningskommittén hänskjuts till nästkommande styrelse 
att utse någon att eventuellt ha ett möte med kommittén. Det kan vara aktuellt med en 
utställningsarrangörsutbildning. 
 
Inkommen skrivelse 61:07 protokollsutdrag från SKK/Utstk avseende konsekvensändringar 
för certifikat på specialutställning genomgicks.  
 
Medlemshantering 
Fråga gällande borttappade medlemskort, beslutades att uppdra till Helén Wallman att be 
medlemsansvarig att notera hur många detta gäller i snitt under ett par månader.  
 
Inkommen skrivelse 78:07 medlem gällande medlemskap, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Webbmaster 
Fråga gällande köp av ny kodning till hemsidan för 500 – 550 euro. Beslutades att godkänna 
beställning av denna tjänst för 500-550 euro. 
 
Beslutet justerades omedelbart 
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§ 127 Arbetsfördelning och organisation  
Arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmar kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
§ 128 Kansli Svenska Rottweilerklubben 
Då Svenska Rottweilerklubben/AfR är en så pass stor rasklubb som den är idag och då det 
ställer stora krav på arbetsinsatser bör även nästkommande styrelse fortsätta att se över 
möjligheterna till att ha ett kansli.  
 
§ 129 Uppfödarutbildning  
Arbetet med uppfödarutbildningen är påbörjat.  
 
§ 130 Övriga frågor  
Togs till protokollet att person som representerar valberedningen, MH-kommittén samt 
utställningskommitté får boende betalt fredag till lördag och lördag till söndag då personen i 
fråga har flera olika uppdrag som skall genomföras under helgen. Sammankallande från 
valberedningen får boende betalt inför årsmötet fredag till lördag.  
 
Har uppdragits till Carina Torpenberg att köpa blommor till årsmötet.  
 
Inkomna skrivelser 5:07, 5.1:07 och 5.2:07 Medlem gällande kontakt och hälsokommittén, 
förfrågan och svar från SKK, ytterligare ett svar från SKK väntas. Nytt svar har inkommit och 
enligt detta skall resultat som lämnas in till rasklubben vara säkerställda för att Rasklubben 
skall lägga in dessa i någon form av system. Uppgifter som inkommer som är säkerställda bör 
också godkännas av ägaren att de används av rasklubben. Sammanfattningsvis har rasklubben 
inte någon skyldighet att säkerställa information som inlämnas utan den skall vara säkerställd 
när den inkommer, bilaga 4.  
 
Inkommen skrivelse 38:07, rasklubbarna inom SBK:s skrivelse till SBK C-RUS gällande 
möjlighet att officiellt få använda AKC:s regler och prov för vallning och vallanlagstest 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 290:06 medlem förslag på regler till årets bragdrottweiler, hänskjuts till 
nästkommande styrelse.  
 
Inkommen skrivelse 298:06 SBK valberedningen är besvarad.  
 
Inkommen skrivelse 299:06 Feedback från LO- och kommittékonferens 2006 genomgicks och 
lades till handlingarna.   
 
Inkommen skrivelse 313:06 Student gällande undersökning, hänskjuts till nästkommande 
styrelse.  
 
Inkommen skrivelse 320:06 Medlem om Agility bruksnytt, är besvarad med att samtliga 
resultat kan läggas ut på bruksnytt.  
 
Inkommen skrivelse 336:06 Valberedningen avgång genomgicks och lades till handlingarna.  
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Inkommen skrivelse 76:07 genomgicks och lades till handlingarna, skrivelsen är besvarad.  
 
Inkommen skrivelse 81:07 beslutades att tillskriva SBK C-RUS med en hemställan om att 
SKK skall se över uppfödaren och att även berörd instruktör skall utredas. Vidare skall miljö 
och hälsa kontaktas för att göra en översyn av uppfödaren. Uppdrogs till Yvonne Brink att 
göra ett utkast på skrivelse som sedan skickas till sekreteraren för vidarebefordran till SBK C-
RUS. 
 
§ 131 Mötets avslutande  
Ordföranden Yvonne Brink tackade för visat intresse och för arbetet under detta år och 
förklarade sedan mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Yvonne Brink Fredrik Bjurklint 
Sekreterare Ordförande Ledamot 
 


