Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den
29 – 30 mars 2008 i Norrköping
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git
Rammus kassör, Ingela Plahn-Lindström, ledamot, Pia Iharanta suppleant samt Helén
Wallman sekreterare
Anmält förhinder: Carina Torpenberg, Hans Öijerstedt och Threrése Ohlsson-Hill.
§ 15 Mötets öppnande
Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 16 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 17 Val av justeringsman
Pia Iharanta valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 18 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens möte 2008-02-10 samt konstituerande protokoll från 2008-03-01
genomgicks, godkändes och lades till handlingarna
§ 19 Inkomna skrivelser, bilaga 1
Inkomna skrivelser 42:08 – 107:08 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 20 Avgående skrivelser, bilaga 2
Avgående skrivelser UT03:08 – UT08:08 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 21 Ekonomi
kontoställningar 2008-03-23
Falkenbergssparbank
Falkenberssparbank sparkonto
Sv. Rottweilerklubben AfR
Utställningskommittén
Korningskommittén
MH-kommittén
Lägerkommittén
SSU-kommittén
Registerkommittén
PR-kommittén

8060-6 183.016.891-8
8060-6 183.016.892-6
71 61 43-3
5 76 67-8
64 45 09-2
629 45 12-6
106 95 45-0
150 48 52-3
23 55 41-0
666 00-8
SUMMA:

6 645,58
400 145,59
81 047,75
42 149,87
5 961,84
28 791,29
31 293,11
38 919,75
39 777,22
62 468,94
737 200,94

Resultaträkning och balansrapport genomgicks och lades till handlingarna.
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§ 22 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret
Preliminärt förslag till aktivitetskalender genomgicks, se bilaga 3. Konstaterades att inte alla
lokalområdens aktiviteter ligger ute i aktivitetskalendern. Beslutades att uppdra till Helén
Wallman att informera lokalområdena om att de är välkomna att lägga ut sina aktiviteter på
rasklubbens webbsida och att det görs det med god framförhållning så att medlemmarna får möjlighet
att ta del av informationen.

§ 23 Genomgång av uppdragslista
Uppdragslistan, bilaga 4 genomgicks och lades till handlingarna. Övrigt gällande
uppdragslistan protokollförs under respektive paragraf.
§ 24 Lokalområden
Beslutades att utse Helén Wallman som kontaktperson till lokalområdena.
Gällande godkännande av styrelser i lokalområden, nedan förutsätts att personer på de poster
som ej finns med kvarstår från föregående verksamhetsår.
Övre Norrland
Vilande
Nedre Norrland
Inkommen skrivelse 42:08 årsmöteshandlingar genomgicks och lades till handlingarna.
Väster Norrland
Inget att rapportera.
Gävleborg
Styrelsen är vald enligt följande: ordförande Therese Samuelsson, Sekreterare Lisa Sandberg,
Kassör Merja Myllymäki, suppleant Kristina Hansson. Beslutades att godkänna styrelsen.
Dalarna
Styrelsen är vald enligt följande: ordförande Anna Granath, sekreterare Carolin Kindman,
Kassör Tina Granqvist, ledamöter Irene Jonsson och Sofia Axelsson, suppleanter Catarina
Carlsson och Åsa Lindström. Beslutades att godkänna styrelsen. Ansvarig mot distriktet och
studiefrämjandet är Carolin Kindman.
Närke/Västmanland
Inkomna skrivelser 57:08 årsmöteshandlingar och 59:08 styrelsemötesprotokoll 2008-01-27,
genomgicks och lades till handlingarna. Styrelse är tillsatt enligt följande: ordförande AnnSofie Modin, sekreterare Malin Germer, kassör Karoline Holmberg, ledamöter Birgitta
Åsbom och Agne Blomqvist, suppleanter Tobias Seffel och Jane Persson. Beslutades att
godkänna styrelsen.
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Östra
Inkommen skrivelse 90:08 ekonomi 2007, konstaterades att lokalområdet måste se över
ekonomin vid mentalbeskrivningar och mentaltester då lokalområdet inte ska behöva göra
underskott på den typen av verksamhet.
Sörmland
Inkommen skrivelse 43:08 förfrågan om bidrag till utskick. Styrelsen ser väldigt positivt på
lokalområdets engagemang. Av tidigare erfarenhet brukar direktutskick inte ge så stor
utdelning med tanke på den kostnad det medför, därför rekommenderas istället andra
alternativ för att nå ut till medlemmar så som att lägga ut informationen på centrala hemsidan
och i medlemstidningen. Beslutades att inte något ekonomiskt bidrag skall utgå.
Inkommen skrivelse 64:08 ekonomisk redovisning genomgicks och lades till handlingarna.
Uppland
Inkomna skrivelser 102:08 konstituerande mötesprotokoll, 103:08 årsmötesprotokoll samt
104:08 styrelsemötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Gotland
Inkommen skrivelse 55:08 styrelseförteckning och 56:08 årsmöteshandlingar, genomgicks
och lades till handlingarna. Ny styrelse är tillsatt enligt följande: ordförande, Sara Ahlgren,
vice ordförande Alexandra Johansson, sekreterare Cecilia Engström, kassör Lena Hansson,
ledamöter Per Wahlgren och Anders Johansson, suppleant Solveig Ahlin. Beslutades att
godkänna styrelsen.
Värmland/Dal
Inkommen skrivelse 44:08 styrelseförteckning genomgicks och lades till handlingarna. Ny
styrelse är vald enligt följande ordförande Linda Evensson, vice ordförande Micke Johansson,
sekreterare Cecilia Björk, kassör Stefan Evensson, ledamöter Johanna Stjernholm, Mikaela
Sylvén, suppleanter Sandra Hansson, Daniel Wåhlund. Beslutades att godkänna styrelsen.
Östergötland
Inkommen skrivelse 105:08 årsmötesprotokoll, genomgicks och lades till handlingarna.
Skaraborg
Inkommen skrivelse 48:09 årsmötesprotokoll, genomgicks och lades till handlingarna.
Västra
Inget att rapportera.
Småland
Inkomna skrivelse 47:08 verksamhetsplan 2008 samt 97:08 styrelsemötesprotokoll
genomgicks och lades till handlingarna.
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Skåne - Blekinge
Inkomna skrivelser 107:08 årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till handlingarna.
Styrelse är vald enligt följande: ordförande Tomas Forsén, vice ordförande Carola Ljungvist,
sekreterare Anna-Matilda Larsson, kassör Linda Bendroth ledamöter Urban Antonsson och
Elisabeth Welin, suppleanter Christin Nilsson och Sandra Block. Beslutades att godkänna
styrelsen.
§ 25 Kommittéer
Avel- och hälsokommittén
Som kontaktperson har kommittén lämnat förslag på Therése Ohlsson-Hill. Även Angelina
Ohlsson föreslogs som kontaktperson. Styrelsen förstår att kommittén ser fördelar med att ha
Therése som kontaktperson men styrelsen ser även att det kan medföra nackdelar för Therése
därför beslutade styrelsen att tillsätta Angelina Ohlsson som kontaktperson.
Inkomna skrivelser 52:08 korrespondens angående ögon och ERG samt 78:08 avrapportering
gällande EP, ögon och fortsatt arbete i kommittén genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommen skrivelse 84:08 medlem ansvarig för vidare utredning om eventuell
knäproblematik har frånsagt sig sitt uppdrag, ny person Anna Lindgren har anmält sitt intresse
att handha denna fråga. Beslutades att tillsätta Anna Lindgren som ansvarig för att utreda om
det finns någon knäproblematik inom rasen. Beslutade att uppdra till Angelina Ohlsson att
informera Anna Lindgren och kommittén om taget beslut.
Avrapportering skall ske från ansvarig hälsa gällande kurs om ögonproblem, anteckningarna
har utlovats till den 10-16 mars men ingen rapport har inkommit. Beslutades att uppdra till
Angelina Ohlsson att kontakta ansvarig och påminna om rapporten.
Tidigare uppdrag, inkommen skrivelse 1:08 Medlem gällande avelsrådgivningen regler,
skrivelsen kommer att skickas ut till avelsråden för kännedom med en förfrågan om de har
förslag på en eventuell förändring. Uppdraget är ej utfört och avskrivs då en arbetsgrupp för
hänvisningen ska tillsättas. Medlemmens förslag kommer att vidarebefordras till
arbetsgruppen. Beslutades att uppdra till Pia Iharanta att meddela medlemmen samt
vidarefordra skrivelsen till arbetsgruppen så snart den blivit tillsatt.
Tidigare uppdrag gällande inkommen skrivelse 30:08 medlem som var intresserad av att ingå
i avel- och hälsokommittén, uppdraget är ej slutfört och ej längre aktuellt då personen är
tillsatt att utreda annan fråga.
Internationell & Nordisk kontaktperson
Beslutades att utse Helén Wallman som kontaktperson.
Yvonne Brink skall se över ett eventuellt möte med Finland för att enligt deras önskemål
återuppta samarbetet. Om andra kommittéer blir involverade vet Yvonne efter detta möte.
Mer information kommer fortlöpande.
Protokoll fört vid styrelsens möte
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Info-kommittén
Beslutades att utse Carina Torpenberg som kontaktperson.
Inkommen skrivelse 67:08 gällande träningsoverall och 77:08 Eaglehawk har
vidarebefordrats till tidigare ansvarig för overall, skrivelserna genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommen skrivelse 91:08 Medlem (Therese Dahlgren) intresserad av att hjälpa till i
kommittén. Vidare är Anna-Marianne Rexlinger intresserad av att ingå i kommittén.
Beslutades att tillsätta Anna-Marianne Rexlinger och Therese Dahlgren i infokommittén.
Beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att informera Anna-Marianne och Therese
samt att tillfråga Therese om hon kan tänka sig att vara sammankallande i kommittén.
Uppföljning av tidigare beslut angående film om Rottweiler, enligt tidigare information så
kommer en timme lång film med ”TV kvalité” att kosta ca 75 000. Det finns redan en film om
Rottweiler, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att ta med filmen till styrelsens
nästa möte.
Lägerkommittén
Beslutades att utse Ingela Plahn Lindström som kontaktperson.
Inkommen skrivelse 94:08 Lägerkommittén mötesanteckningar från möte 2008-02-28,
genomgicks och lades till handlingarna.
Beslutades att lägerkommitténs plusgirokonto 1069545-0 även ska tecknas av Ann-Britt
Forslund, Vegeholmsvägen 224, 262 92 Ängelholm. Kontots adress ska ändras till: Ann-Britt
Forslund, Vegeholmsvägen 224, 262 92 Ängelholm.
Ewa Bergling Petersson har aviserat sin avgång inför nästa verksamhetsår. Beslutades att
uppdra till Ingela Plahn Lindström att kontakta kommittén för att försöka hitta någon som
kan arbeta parallellt med Ewa under år 2008.
Kommittén för mentalitet och exteriör
Beslutades att utse Hans Öijerstedt som kontaktperson.
Åsa Lind kvarstår tillfälligt som sammankallande.
Inkommen skrivelse 60:08 SBK riktlinjer för lokalklubb/rasklubb att anordna MH för andra
raser skall vara av FCI godkänd ras, är skickad till kommittén för Rottweilerns mentalitet och
exteriör, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkomna skrivelser 81:08 SBK gällande Mentalbeskrivning Hund i Arvika 2007-09-29 och
Karlskoga 2007-10-14, 87:08 MH-ansvarigs yttrande, 88:08 sammankallande kommittén för
Rottweilerns mentalitet och exteriör yttrande samt 92:08 SBK gällande MH. När det gäller
MH i Arvika och MH i Karlskoga så kommer rasklubben att gå in med svar till SBK med
förklaring i hur ärendet handlagts.
Protokoll fört vid styrelsens möte
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Inkommen skrivelse 83:08 SBK hundar till examination, är vidarebefordrad till vår ansvarige
där han ombetts att se till att det finns hundar till nästkommande tillfällen. Beslutades att
uppdra till Hans Öijerstedt att kontakta Leif Öberg för att bekräfta att det finns hundar till
dessa tillfällen.
Skrivelse gjord till SBK gällande person med tävlingsförbud som deltagit vid MH. Ingen
respons har inkommit från SBK. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att kontakta
SBK för att se vad som hänt i ärendet.
Inkomna skrivelser 389:07 Västra distriktet motion kongressen godkännande extra MH,
390:07 Västra distriktet motion kongressen ansökningstid för MH och MT, 391:07 Västra
distriktet motion kongressen MH för uppfödare. Beslutades att uppdra till Helén Wallman
att skicka ut skrivelserna till samtliga styrelsemedlemmar, skrivelserna kommer att behandlas
när kongresshandlingarna inkommer.
Inkommen skrivelse 392:07 SBK mentaltestdomarutbildning, beslutades att uppdra till
Helén Wallman att lägga ut annonsen på hemsidan samt vidarebefordra skrivelsen till
kommittén.
Beslutet justerades omedelbart
Inkommen skrivelse 9:08 Centrala kommittén för hundars mentalitet förfrågan statistik, är
vidarebefordrad till registerkommittén och kommittén för rottweilerns mentalitet för åtgärd.
Beslutades att uppdra till Hans Öijerstedt att kontakta kommittén för Rottweilerns mentalitet och
exteriör för att se hur det gått i ärendet.

Inkommen skrivelse 85:07 SBK angående internationell avelskorning, RASK hemställan till
SBK om att till SKK hemställa om internationell avelskorning, genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommen skrivelse 93:08 Medlem gällande MT, genomgicks och hänskjuts för att
diskuteras tillsammans med kommitténs synpunkter. Beslutades att uppdra till Hans
Öijerstedt att kontakta kommittén och påminna dem om att komma in med synpunkter
snarast, dock senast den 30 april för att styrelsen skall hinna behandla ärendet i tid.
Tidigare uppdrag att göra en jämförelse mellan manual och arbetsbeskrivning samt göra ett
gemensamt dokument är ännu ej åtgärdat, uppdraget avskrivs.
Konstaterades att det måste gå ut tydligare information till lokalområden och uppfödare om
hur man fyller i redovisningsblanketter och resultatlistor. Beslutades att uppdra till Kerstin
Hisengård att ta fram en tydlig instruktion.
En diskussion gällande uppfödar-MH och MH arrangerat av lokalområde har hållits.
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PR-kommittén
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som kontaktperson
Det finns en möjlighet för samtliga kommittéer och lokalområden att använda PR-shopens
artiklar som priser till inköpspris. Respektive kontaktperson informerar.
Registerkommittén
Beslutades att utse Carina Torpenberg som kontaktperson.
Det finns fortfarande inte någon utgåva ute på hemsidan, beslutades att uppdra till Angelina
Ohlsson att kontakta ansvarig för hemsidan så att detta läggs ut så snart som möjligt dock
senast den 15 april.
Anna Lindgren har anmält sitt intresse att ingå i kommittén beslutades att tillsätta Anna
Lindgren i kommittén. Beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att kontakta Anna för
att se om hon kan på ta sig uppdraget som sammankallande.
SSU-kommittén
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som kontaktperson.
Inkommen skrivelse 50:08 protokoll från möte 17/2-08 på Södertälje BK, genomgicks och
lades till handlingarna.
Ringsekreterarna som arbetar under Circuiten måste enligt SKK ha genomgått en utbildning,
denna utbildning kommer däremot ej att bekostas av SKK. För att inte riskera att tappa våra
redan bokade ringsekreterare kommer kommittén att bekosta milersättning till de
ringsekreterare som hör av sig gällande detta.
Frågan angående vem som ska bekosta ovanstående milersättning är skickad till ordföranden i
RASK, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att tillskriva samtliga i RASK för att se
hur övriga rasklubbar ställer sig. Vidare beslutades att uppdra till Helén Wallman att
tillskriva SBK C-RUS för vidare agerande mot SKK.
Tävlingskommittén
Beslutades att utse Therése Ohlsson Hill som kontaktperson.
Inkommen skrivelse 49:08 SBK gällande hemställan om ändring av IPO/BHP- och BSL-prov
till delad tävling under vårt rasmästerskap i Munkfors är godkänt av centrala Tävlingssektorn
till 2008-09-13--2008-09-14.
Inkommen skrivelse 58:08 SBK tävlingsprogram, är vidarebefordrat till lokalområden och
tävlingskommittén. I dagsläget finns det inte någon klubb som kan arrangera vårt
rasmästerskap. Tävlingskommittén har gått ut med förfrågan till Uppsala BK och till
Norrköpings BK, svar inväntas. Beslutades att uppdra till Therése Ohlsson-Hill att kontakta
kommittén för att be dem att stöta på brukshundklubbarna för att få ett svar så snart som
möjligt dock senast den 6 april. Beslut gällande rasmästerskapet hänskjuts till VU:t
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Inkomna skrivelser 68:08 SBK, förändring i tävlingspärmen och 71:08 SBK protokoll
lydnadssektorn, har skickats till tävlingskommitténs sammankallande, genomgicks och lades
till handlingarna.
Inkommen skrivelse 99:08 tävlingskommittén förfrågan om kvallista, tävlingskommittén
måste gå in och läsa regelverket gällande officiella prov för att se vilka regler som gäller.
Beslutades att uppdra till Therése Ohlsson-Hill att informera tävlingskommittén.
Inkommen skrivelse 101:08 Sörmlands LO – ansökan lydnadstävling, beslutades att uppdra
till Helén Wallman att ansöka om lydnadstävling klass I på Katrineholms BK till distriktet.
När det gäller att lägga ut informationen i tidningen så beräknas medlemstidningen vara ute
den 17 maj vilket innebär att det kommer att vara för sent. Lokalområdet får ansvara för att
försöka att annonsera tävlingen på annat sätt.
Inkommen skrivelse 106:08 Smålands LO ansökan om lydnad klass I och II i Kalmar den 13
april 2009. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att ansöka om tävlingarna till
distriktet.
IPO-ansvarig
Inkommen skrivelse 75:08 vandringspris Team Stockholm, beslutades att vandringspriset
skall instiftas i rasklubben.
Inkommen skrivelse 51:08 SBK, inbjudan till deltagande i IPO 3 i Danmark, har lagts ut på
hemsidan och IPO ansvarig har fått tagit del av informationen, genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommen skrivelse 54:08 SBK protokollsutdrag gällande av rasklubben insänd skrivelse.
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att se över vad som gått in från RASK i
ärendet. Vidare beslutades att uppdra till Helén Wallman att tillskriva SBK:s tävlingssektor
och arbetsgrupp IPO med en förfrågan om vad som hänt i ärendet.
Uppfödarkommittén
Beslutades att tillsätta kontaktperson senare.
Inkommen skrivelse 76:08 medlem gällande nya uppfödare, styrelsen ser det som mycket
positivt att vi fått tagit del av medlemmens åsikter och kommer att vidarebefordra hennes
synpunkter till nästa sammankallande i uppfödarkommittén. Beslutades att uppdra till
Angelina Ohlsson att vidarebefordra skrivelsen så snart en sammankallande är tillsatt i
kommittén.
Inkomna skrivelser 86:07 Hundägare gällande försäljning av hundar Blocket och 95:08 SBK
gällande ”Pia Snellman”, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommen skrivelse 100:08 Medlem om intresse att ingå i arbetsgrupp och arrangemang av
uppfödarkonferens, gås igenom under hänvisningen samt uppfödarkommittén. Styrelsen
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tackar för det inkomna förslaget och kommer att kontakta föreslagen veterinär för att se om
denne är ledig den 4 oktober. Styrelsen eftersöker fortfarande personer som skall ingå i
uppfödarkommittén och kommer därför inte fastställa exakt hur upplägget av konferensen ska
se ut idag. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera medlemmen.
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att preliminärboka konferensanläggning. Vidare
beslutades att uppdra till Pia Iharanta att kontakta aktuell veterinär samt tillfråga Hans
Öijerstedt om han kan tänka sig att föreläsa om genetik.
När det gäller frågan om en stående ruta med information från avel- och hälsa så ser styrelsen
det som positivt om kommittén rapporterar något i varje nummer av tidningen. Beslutades att
uppdra till Kerstin Hisengård att informera kommittén.
Uppföljning årsmötesbeslut begäran om registreringsförbud för kullar efter föräldrar som
parats före 24 månaders ålder. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att hemställa till
SBK C-RUS om att till SKK hemställa om registreringsförbud för kullar efter föräldrar som
parats före 24 månaders ålder.
Tidigare uppdrag gällande underlag medlemsvärvning, jämförelse med uppfödare registrerade
på Rottweiler samt medlemslista inom rasklubben. Beslutades att uppdra till Angelina
Ohlsson att kontakta Roberto Axelsson för att få ta del av lista över uppfödare på Rottweiler
som ej är medlemmar i rasklubben.
Utställningskommittén
Beslutades att utse Angelina Ohlsson som kontaktperson.
Beslutades att utställningskommitténs plusgirokonto 57667-8 även ska tecknas av Mats
Hedberg, Rödabergsvägen 30, 310 42 Haverdal. Kontot skall adressändras till: Svenska
Rottweilerklubben AfR, utställningskommitté c/o Mats Hedberg, Rödabergsvägen 30, 310 42
Haverdal.
Beslutet justerades omedelbart
Beslutades att tillsätta Johanna Haglund och Joanna Boström i kommittén.
Inkommen skrivelse 66:08 resultatlista årsmötesutställningen, genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommen skrivelse 73:08 domare intresserad av att döma i Sverige, är vidarebefordrad till
utställningskommittén och SSU-kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.
Hänvisning (valp och omplacering)
Beslutades att utse Pia Iharanta som kontaktperson
Inkommen skrivelse 53:08 SKK återhänvisning uppfödare, är vidarebefordrad till ansvarig för
valphänvisningen, genomgicks och lades till handlingarna.
Protokoll fört vid styrelsens möte
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Beslutades att uppdra till Pia Iharanta att kontakta SKK för att få uppdaterade uppgifter på
uppfödare med hänvisningsstopp.
Marie Löfqvist och Gun Bergquist kommer att fortsätta arbetet med hänvisningen.
Inkommen skrivelse 100:08 Medlem om intresse att ingå i arbetsgrupp och arrangemang av
uppfödarkonferens. Styrelsen ser positivt på att medlemmen vill ingå och ansvara för
arbetsgruppen och tillsätter henne gärna. Styrelsen önskar däremot få in förslag på deltagare i
arbetsgruppen för eventuellt tillsättande. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att
informera medlemmen.
Uppföljning av årsmötesbeslut, nya krav för valphänvisning. Beslutades att uppdra till
Kerstin Hisengård att uppdatera informationen på hemsidan och i tidningen.
Medlemshantering
Beslutades att utse Ann-Git Rammus som kontaktperson. I övrigt inget att rapportera.
Redaktionen
Beslutades att utse Angelina Ohlsson som kontaktperson.
Inkommen skrivelse 70:08 upplägg för tidningen 2008, styrelsen ser positivt på att vi fått tagit
del av förslag till upplägg för tidningen. Däremot önskar styrelsen att reportage gällande
specifika webbforum skall tas bort.
Webbmaster
Beslutades att utse Ingela Plahn Lindström som kontaktperson
Inkommande skrivelse 46:08 Bagsnatcher gällande webbshop, är vidarebefordrad till
webbmastern 2008-02-26, konstaterades att det inte är något som är aktuellt för rasklubben.
Inkommen skrivelse 96:08 Eagelhawk gällande hemsida, genomgicks och lades till
handlingarna.
Inkommen skrivelse 80:08 företag gällande annonsering på hemsidan samt kommentar
webbmaster, i dag är det ej aktuellt med någon annonsering på webbsidan, vid förfrågan
kommer de istället att hänvisas till att annonsera i vår medlemstidning. Beslutades att uppdra
till Ingela Plahn Lindström att informera webbansvarig.
Bruksnytt
Beslutades att utse Pia Iharanta som kontaktperson. I övrigt inget att rapportera.
Valberedningen
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att utföra korrigering på arbetsbeskrivning enligt
årsmötesbeslut, skicka ut den till sammankallande i valberedningen samt lägga ut
arbetsbeskrivningen på hemsidan.
Protokoll fört vid styrelsens möte
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§ 26 Vision 2010 – Strategi
Hänskjuts
§ 27 Handlingsplan RAS
Hänskjuts
§ 28 RASK
Inkommen skrivelse 65:08 protokoll RASK möte 2008-01-25, när det gäller minskning av
antalet medlemmar beslutades att uppdra till samtliga i styrelsen att fundera på lösningar, frågan
hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.
Inkomna skrivelser 69:08 SBK C-RUS svar till RASK gällande förslag om förändring av
utställningskritikerna och 79:08 SBK C-RUS protokollsutdrag genomgicks och lades till
handlingarna.
§ 29 LO- och kommittékonferens
Frågan hänskjuts till nästkommande möte.
§ 30 Rasprofil
Genomgång av rasprofil fastställd 2006-11-19 presenterad på årsmöte 2007 och därefter
presenterad på hemsidan, se bilaga 5. Hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.
§ 31 Kongressen
Inkommen skrivelse 82:08 SBK kallelse kongressen, anmälan är gjord.
§ 32 Övriga frågor
Inkomna skrivelser 61:08 SBK Info nr 2 2008, 72:08 Bjursås, inbjudan till aktiviteter, 74:08
Sveriges hundskola information om seminarium, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommen skrivelse 62:08 SBK styrelseförteckning, är ifylld och insänd till kansliet.
Inkommen skrivelse 89:08 SBK Info nr 3, genomgicks och lades till handlingarna. SBK
försäkring för medlemmarna, beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att be
webbmastern att lägga ut information på hemsidan.
Inkommen skrivelse 98:08 SKK förteckning förtroendevalda, beslutades att uppdra till
Helén Wallman att sända in uppgifterna.
Gällande tidigare insänd skrivelse samt hemställan från SBK till SKK, beslutades att uppdra
till Helén Wallman och Kerstin Hisengård att tillskriva SKK genom SBK C-RUS med en
förfrågan om varför taget beslut ej överensstämmer med regelrevidering.
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att sätta in pengar i Gunvor af Klinteberg
Järveruds minnesfond. Vidare beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att kontakta Bo
Wiberg för att se om artikeln till medlemstidningen är klar.
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Beslutades att samtliga plaketter skall delas ut på lokalområdenas årsmöten och om
lokalområdet är vilande kommer de att delas ut på centrala årsmötet. Beslutades att uppdra
till Pia Iharanta att informera ansvarig för plaketterna.
Årsmöte 2009 konferenslokal Hemgården är bokad till den 7 mars. Beslutades att uppdra till
Ann-Git Rammus att bekräfta bokningen i höst. Vidare är 10 hotellrum preliminärbokade på
Hotell Comfort Jazz fredag till söndag (6-8 mars). Beslutades att uppdra till Ann-Git
Rammus att bekräfta detta i december. Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att
boka Restaurangen Brasseriet i oktober.
Gällande Studiefrämjandet, beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera samtliga
lokalområden att de måste kontakta det lokala Studiefrämjandet för att se vad de kan få för
hjälp.
§ 33 Mötets avslutande
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Angelina Ohlsson
Ordförande
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