Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni
2008 i Örebro
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git
Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström och Carina Torpenberg ledamöter, Pia Iharanta
suppleant samt Helén Wallman sekreterare
Anmält förhinder: Threrése Ohlsson-Hill.
§ 34 Mötets öppnande
Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 35 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 36 Val av justeringsman
Carina Torpenberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 37 Ledamots avgång
Hans Öijerstedt har 2008-04-02 meddelat att han, med omedelbar verkan, på grund av
sjukdom ej längre kan ha kvar sitt förtroendeuppdrag inom rasklubben. Styrelsen har
konstaterat att belastningen på styrelsen kommer att bli tung under året och har därför, efter
diskussion med valberedning och SKK:s föreningskommitté, bett valberedningen om hjälp att
ge namnförslag på personer som styrelsen kan adjungera uppdrag till. Angelina Ohlsson
uppdrogs att kontakta valberedningen för att få in fler namnförslag.
§ 38 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens möte 2008-03-29 – 2008-03-30 samt VU-protokoll från VU-möte
2008-04-12 och 2008-04-18 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna
§ 39 Inkomna skrivelser, bilaga 1
Inkomna skrivelser 108:08 – 156:08 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 40 Avgående skrivelser, bilaga 2
Avgående skrivelser UT09:08 – UT24:08 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 41 Ekonomi
kontoställningar 2008-05-31
Falkenbergssparbank
Falkenbergssparbank sparkonto
Sv. Rottweilerklubben AfR
Utställningskommittén
Korningskommittén
Protokoll fört vid styrelsens möte
2008-06-06

8060-6 183.016.891-8
8060-6 183.016.892-6
71 61 43-3
5 76 67-8
64 45 09-2

7 095,58
400 145,59
68 522,65
50 398,87
362,86
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MH-kommittén
Lägerkommittén
SSU-kommittén
Registerkommittén
PR-kommittén

629 45 12-6
106 95 45-0
150 48 52-3
23 55 41-0
666 00-8
SUMMA:

42 822,29
157 227,61
38 465,75
41 442,22
73 653,94
880 137,36

§ 42 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret
Preliminärt förslag till aktivitetskalender genomgicks, se bilaga 3. Korrigeringar gjordes
enligt följande: mentalbeskrivning Timrå 19-20 juni borttaget, mentalbeskrivning Värmlands
LO tillagt, mentaltest 11 och 19 oktober tillagt, mentaltest 4 oktober borttaget,
uppfödarkonferens 5 oktober tillagt. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att
informera webbmaster om korrigeringarna.
§ 43 Genomgång av uppdragslista
Uppdragslistan, genomgång av uppdragslistan hänskjuts.
§ 44 Lokalområden
Övre Norrland
Inget att rapportera.
Nedre Norrland
Inget att rapportera.
Väster Norrland
Inget att rapportera.
Gävleborg
Inget att rapportera.
Dalarna
Inget att rapportera.
Närke/Västmanland
Inget att rapportera.
Östra
Inget att rapportera.
Sörmland
Inget att rapportera.
Uppland
Inget att rapportera.
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Gotland
Inkomna skrivelser 126:08 protokoll möte 080226, 127:08 protokoll möte 080311 och 128:08
protokoll möte 080512, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommen skrivelse 122:08 gällande officiella prov, styrelsen ser det som positivt att
lokalområdet vill åta sig detta, men möjligheter och konsekvenserna måste utredas.
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att besvara samt utreda ärendet vidare,
avrapportering sker på septembermötet. Målsättningen är att kunna ta beslut i frågan på
novembermötet.
Värmland/Dal
Inget att rapportera.
Östergötland
Inget att rapportera.
Skaraborg
Inget att rapportera.
Västra
Inget att rapportera.
Småland
Inget att rapportera.
Skåne - Blekinge
Inget att rapportera.
§ 45 Kommittéer
Avel- och hälsokommittén
Inkomna skrivelser 108:08 anteckningar från HD/ED-index möte på SKK och 154:08 Artikel
om Rottweiler, har vidarebefordrats till kommittén, 142:08 rapport och 155:08 anteckningar
del I, (del 2 kommer senare) genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommen skrivelse 116:08 SKK inbjudan avelsråd utbildning är skickad till kommittén,
Ingen intresseanmälan har lämnats, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att
informera kommittén om att det finns möjlighet att skicka annan person som investering inför
framtida arbete.
Inkommen skrivelse 147:08 Medlem gällande ERG undersökning, beslutades att uppdra till
Angelina Ohlsson att kontakta Linda Heske för att få ut information i tidningen samt på
hemsidan om SKKs rekommendationer angående avel på hundar med retinopati.
Internationell & Nordisk kontaktperson
Styrelsen avvaktar svar angående avgifter till IFR, i övrigt inget att rapportera.
Protokoll fört vid styrelsens möte
2008-06-06
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Info-kommittén
Beslutades att tillsätta Anna Rexlinger som sammankallande.
Inkommen skrivelse 117:08 Svensk Hund information på webbsida, är vidarebefordrad till
kommittén för åtgärd.
Inkommen skrivelse 133:08 SBK:s centrala kommitté för PR och Info, gällande erbjudande
konferens, är vidarebefordrad till Info-kommittén. Kommittén har tackat för inbjudan men
avböjt, beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att kontakta redaktionen för att höra
om de kan vara intresserade att delta.
Inkomna skrivelser 134:08 Informatör SBK och RASK – information och monter på
Världsutställningen samt 141:08 SBK infoansvarig gällande World Dog Show är
vidarebefordrade till infokommittén. Info-kommittén sammanställer och översänder material
till SBKs monter. Anna Rexlinger kommer att ta bilder och skriva anteckningar från World
Dog Show och Circuiten som kommittén gemensamt sammanställer för publicering i
medlemstidningen.
Inkomna skrivelser 143:08 protokoll möte och 146:08 SBK lista på medlemmar med
förtjänsttecken, genomgicks och lades till handlingarna. Konstaterades att det (om ej annat
överenskommes från år till år mellan kommittén och lokalområdet) att det är Östra LO som
ansvar för arrangemanget kring rasmontern på Stora Stockholm. Kommittén handhar och
ansvarar däremot för informationsmaterial till montern.
Styrelsen ser det som positivt att kommittén kommit igång med sitt arbete och önskar
kommittémedlemmarna lycka till med sitt fortsatta arbete.
Styrelsen har fått information om att utöver SKK:s film skall ytterligare en informationsfilm
tas fram om rasen, därför kommer inte någon ny film tas fram i klubbens regi.
Lägerkommittén
Lotta Thaung avgår ur kommittén, styrelsen beslutade att tillsätta Susanne Wilhelmsson
som ersättare för Lotta.
Inkommen skrivelse 121:08 PM och protokoll, genomgicks och lades till handlingarna.
Kommittén för mentalitet och exteriör
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som kontaktperson.
Åsa Lind kvarstår tillfälligt som sammankallande, en figurantutbildning är under planering.
Inkomna skrivelser 139:08 Medlem gällande beskrivarutbildning och 125:08 tillstyrkan
utbildning, anmälan och rekommendation är redan gjord från rasklubben.
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Inkommen skrivelse 118:08 SBK hundar till utbildning exteriörbeskrivare, är vidarebefordrad
till ansvarig för exteriör inom rasklubben som ej fått in några namnförslag, rasklubben har
gått ut på hemsidan och med en förfrågan till LO:na, Några har anmält intresse, styrelsen
fortsätter att leta fler ekipage.
2 styrelsemedlemmar har deltagit i ett kommittémöte där synpunkter från styrelsen framförts,
styrelsemedlemmarna informerade övriga i styrelsen om mötet.
Inkomna skrivelser 123:08 uppfödare ansökan korningsdiplom hane och 156:08 uppfödare
ansökan om korningsdiplom tik, är ansökta om hos SBK.
Inkommen skrivelse 150:08 SBK nytt exteriörbeskrivningsprotokoll, rasklubbens
exteriörbeskrivare ska från och med 2009-01-01 endast att använda det senaste protokollet
från SBK. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera Leif Öberg så att
rasens exteriörbeskrivare delges det nya protokollet samt detta beslut.
Inkommen skrivelse 151:08 Synpunkter MT kommittén, styrelsen önskar att kommittén skall
arbeta för att få in fler synpunkter från medlemmar gällande MT. Beslutades att uppdra till
Kerstin Hisengård att återkoppla till kommittén.
PR-kommittén
Informerades om att PR-shopen inte kommer att finnas på Stora Stockholm 2008. I nummer 3
av tidningen kommer styrelsen att efterlysa ny personal för PR-shopen då nuvarande
ansvariga aviserat sin avgång.
Registerkommittén
Beslutades att tillsätta Anna Lindgren som sammankallande.
Inkommen skrivelse 109:08 RASK säkerställande av lathunden, beslutades att uppdra till
Carina Torpenberg att höra om någon i kommittén kan utbilda sig i Lathunden.
Inkommen skrivelse 140:08 Medlem gällande registerkommittén, beslutades att uppdra till
Angelina Ohlsson att besvara att arbete pågår och kommer att redovisas på hemsidan.
SSU-kommittén
Det är 243 anmälda hundar till Circuiten och en domare är därför befriad från uppdraget.
Tävlingskommittén
Therése Ohlsson Hill har varit i kontakt med tävlingskommittén och allt är under kontroll
inför rasmästerskapet i Bruks 2008. Det kommer även att bli kval i elitklassen på grund av att
de inte tar så många ekipage.
Inkommen skrivelse 119:08 Sörmlands distrikt ansökan om tävlingar, diskussion gällande
rasmästerskap i samtliga klasser i lydnad har förts. Beslutades att uppdra till Helén
Wallman att kontrollera tidigare tagna beslut.
Protokoll fört vid styrelsens möte
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Inkommen skrivelse 124:08 Upplands LO tävlingsansökan klass I-II, beslutades att uppdra
till Helén Wallman att ta reda på plats innan en ansökan till distriktet kommer att göras.
Inkommen skrivelse 132:08 Sörmlands LO, ansökan lydnadstävling, beslutades att uppdra
till Helén Wallman att insända en ansökan till distriktet.
Inkomna skrivelser 114:08 Sörmlandsdistriktet ansökan om tävling godkänd, 135:08 Gotlands
LO resultatlista BH-prov, är vidarebefordrad till SBK, 152:08 Sörmlands distrikt inbjudan
tävlingsplanering, skickad till Sörmlands LO samt 129:08 Gotlands LO resultatlista appell,
vidarebefordrad till tävlingskommittén genomgicks och lades till handlingarna.
IPO-ansvarig
Beslutades att rasklubben skall ansöka om rasmästerskap i BSL den 26 september 2009 och
rasmästerskap i IPO den 27 september 2009 i Borås. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att
sända in ansökan till SBK.

Uppfödarkommittén
Informerades om att tidigare tillsatt ansvarig för uppfödarkonferensen nu har frånsagt sig sitt
uppdrag. Styrelsen arbetar vidare med att få tag på föreläsare till konferensen.
Inkommen skrivelse 136:08 Medlem gällande uppfödare, konstaterades att det är beklagligt
när detta inträffar men att styrelsen inte agerar i sådana här ärenden. Beslutades att uppdra
till Ingela Plahn Lindström att besvara medlemmen.
Utställningskommittén
Utställningskommittén, hänskjuts
Hänvisning (valp och omplacering)
Inkommen skrivelse 115:08 SBK – SKK remiss valphänvisning Internet, är skickad till
ansvarig för hänvisningen för yttrande, inget svar har inkommit till styrelsen. Beslutades att
uppdra till Pia Iharanta att besvara skrivelsen och begära att rasklubben får ha med våra
riktlinjer för valphänvisning samt länk till rasklubbens hemsida.
Arbetsgrupp gällande nya regler valphänvisning, beslutades att tillsätta Madeleine
Johansson som sammankallande i arbetsgruppen.
Medlemshantering
Noterades att medlemshanteringen fungerar väldigt bra, i övrigt inget att rapportera.
Redaktionen
Angelina Ohlsson informerade om att redaktionen önskar lägga ut tidningen på hemsidan
någon vecka efter att den kommit ut. Beslutades att redaktionen skall ta en kontakt med
medlemshanteringen för att se till att en uppföljning skall kunna göras om detta ger någon
påverkan på rasklubbens medlemsantal. När möjlighet till utvärdering finns (gällande
medlemsantal) så kan tidningen läggas ut. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att
meddela redaktionen.
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Webbmaster
Konstaterades att webbsidan återigen uppdateras.
Bruksnytt
Inget att rapportera.
§ 46 Vision 2010 – Strategi
Arbetet med Vision 2010 fortsätter i mindre arbetsgrupper för att sedan bearbetas vidare vid
styrelsemöte i september.
§ 47 Handlingsplan RAS
Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att kontakta Håkan Svensson för att
utreda dagsläget.
§ 48 RASK,
Paragrafen hänskjuts.
§ 49 LO- och kommittékonferens
Paragrafen hänskjuts.
§ 50 Rasprofil
Paragrafen hänskjuts.
§ 51 Kongressen
Paragrafen hänskjuts.
§ 52 Valberedningen
Kontakt och information från valberedningen diskuterades, beslut och uppdrag gällande
ärendet hänskjuts till nästa möte.
§ 53 Övriga frågor
Ett extra telefonmöte kommer att hållas den 12 juni klockan 19.30, ytterligare ett extra
telefonmöte kommer att hållas innan styrelsemöte i september.
Övrigt under paragrafen hänskjuts.
§ 54 Mötets avslutande
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Ingela Plahn Lindström
Mötessekreterare

Angelina Ohlsson
Ordförande
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