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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s årsmöte          

vid Scandic Hotel i Västerås - 2008.03.01  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Angelina Ohlsson inledde mötet med att hälsa de närvarande och då speciellt rasklubbens 
hedersmedlemmar Ulla Tjus, Yvonne Brink samt Bo Wiberg välkomna till årsmötet 2008.  
Ordförande lämnade det sorgliga beskedet till årsmötesdeltagarna att en av rasklubbens hedersmedlemmar  
nyligen gått ur tiden, Gunvor af Klinteberg-Järverud har avlidit efter en tids sjukdom.  
 
Med anledning av Gunvor af Klinteberg-Järveruds bortgång framförde Bo Wiberg sina och rasklubbens 
kondoleanser som följdes av Bo Wibergs minnesord över en av rasens största profiler. 
Årsmötet hedrade därefter Gunvor af Klinteberg-Järverud med en tyst minut.  
 
Anna Carin af Klinteberg tackade Bo Wiberg samt årsmötesdeltagarna å familjens vägnar samt lämnade 
information om den fond för Rottweilerns Hälsa som upprättats till minne av Gunvor af Klinteberg-Järverud.  
 
Ordet lämnades därefter över till rasklubbens ordförande som fortsatte mötet med en utförlig information över  
rasklubbens aktiviteter under verksamhetsåret – årsmötet förklarades därefter öppnat. 
 
2. Utdelning av priser och utmärkelser  
Mötet fortsatte med utdelning av olika vandringspriser och andra utmärkelser. 
 
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP - BRUKSKANNAN 
SBCH ADIUS MEZZERSMITH - Per Olsson  27 poäng 
 
ADIUS Mamsell Miranda´s VP till Årets bästa allroundh und  
LPI LPII Tjh KORAD SUCH GRINDSJÖNS POSEIA - Patrik Ohlsson    86 poäng 
 
Fandangos Ikkos VP till hane med högsta poäng i bru ks. 
SBCH ADIUS MEZZERSMITH - Per Olsson 42 poäng  
  
Fandangos Konrads VP till tik med högsta poäng i bruk s. 
KORAD FANDANGOS ZNIFFA  - Ann-Kristin Lindwall      40 poäng       
 
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP – LYDNADSKANNAN  
LPI LPII LPIII SLCH KULLA GULLAS DAGA  - Gunnar Hedin    20 poäng 
 
Kennel Brinketorps VP ”Den Gyllene Rottweilern”  
KENNEL ADIUS - Louise Hill & Therése Olsson-Hill      83 poäng 
 
Razzmatazz Magriffes VP – ”Utställningskannan” 
LPI LPII Tjh KORAD SUCH GRINDSJÖNS POSEIA  - Patrik Ohlsson   210 poäng 
 
Rottriver´s Gastons VP – ”Utställningskannan”  
ORKANENS OOPS THE OUTLAW  - Ossian Nilsson       263 poäng 
 
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP till uppfödare med flest deltagande hundar vid korning. 
TAPTO’S KENNEL - Anna Greta Nordstedt Petersson        14 hundar 
 
Hauberk´s Juris VP till hane med flest godkända avkom mor vid mentaltest. 
FAUNUS SAMURAI - Ylva Önneslöv          18 hundar 
 
SVENSKT BRUKSCHAMPIONAT 2007 
KORAD FANDANGOS ZNIFFA  - Ann-Kristin Lindwall 
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SVENSKT LYDNADSCHAMPIONAT 2007 
LPI LPII LPIII SLCH KULLA GULLAS DAGA  - Gunnar Hedin 
LP ELIT SLCH ADIUS GEREMIAS - Marie Lindh 
 
SVENSKT VILTSPÅRCHAMPIONAT 2007 
BIZAMIS ASHANTI - Yvonne Sundberg 
KORAD LPI LPII LPIII SoDK(ELIT)NoNORDoFINLCh COPYMASTER´S FOCUS - Malin Persson 
KORAD LPI SoFINUCh CROSSWAY’S MOLLE - Marjo Ylitalo 
ENGETOFTEGAARD BRUTUS - Yvonne Sundberg 
 
SVENSKT & DANSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 2007 
KORAD TJH ZUMA’S VOLUNTEER - Lisen Lundström 
 
SVENSKT, DANSKT & INTERNATIONELLT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 200 7 
KORAD DEMEFINEZZ ELLA - Anna Gewalt 
 
SVENSKT & FINSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 2007 
KORAD LPI CROSSWAY’S MOLLE - Marjo & Matti Ylitalo 
 
SVENSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 2007 
KORAD TJH ASKELONS BALDER - Mattias Tibblin 
LPII GRINDSJÖNS UMA - Johan Wärmé 
GRINDSJÖNS PERLA - Tina Nordgren 
KORAD TJH STRANDSMEDJANS PANTHER - Chatarina Wall 
 
BRUKSCERT 2007 
3 CERT SPÅR, SBCH ADIUS MEZZERSMITH - Per Olsson 
1 CERT SÖK , KORAD FANDANGOS VALTER - Anders Eriksson 
1 CERT SPÅR, KORAD FANDANGOS ZNIFFA  - Ann-Kristin Lindwall 
1 CERT SPÅR, TÜRINGENS HÄXAN LO - Anna Thelin 
 
IPO-CERT 2007 
1 CERT IPO3, IPO3 SB(IPO/BHP) CH LPI MASATI´S NORA - Fredrik Bjurklint  
 
Vid årsmötet utdelades även tennbägare till rasklubbens uppfödare som erhåller ”Uppfödarpremieringar inom 
AfR” för verksamhetsåret 2007. 
 
Guld: ADIUS, ASKELONS, CROSSWAY’S, DEMINAS, GRINDSJÖNS, MASATI´S, ROTTLINES, STENDALAS,  
TÜRINGENS.  
 
Silver: DEVAROX, JINX  
 
Brons: ENERGICAS, KULLA GULLA’S,  MEGALOMANIAS, RANCHENS   
 
Övriga VP som erhållits under året vid RSM samt rasklubbens utställningar finns redovisade i 
verksamhetsberättelsen. Uppflyttningsplaketter har delats ut vid resp. lokalområdes årsmöte. 
 
3.   Fastställande av röstlängd  
Konstaterades att 95 röstberättigade medlemmar fanns närvarande enligt närvarolistan - beslutades att detta 
skulle utgöra röstlängd. 
 
4.   Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare  att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare valdes Erik Löwenhamn samt 
Malin Liedholm. 
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5.   Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  
Kallelse till årsmötet har funnits i nr. 5/07 och nr. 1/08 av medlemstidningen samt via rasklubbens hemsida. 
Årsmötet förklarades därmed stadgeenligt utlyst. 
 
6.   Val av ordförande att leda årsmötesförhandlinga rna samt anmälan om styrelsens val av sekreterare 
Valberedningen föreslog Lennart Hindefors att leda årsmötet. Mötet beslutade enligt förslaget. 
Meddelades att styrelsen utsett Louise Hill till mötessekreterare. 
 
Ordet överlämnades därefter till mötesordförande Lennart Hindefors som inledde med att tacka för förtroende att 
leda årsmötet 2008 och återupptog årsmötesförhandlingarna. 
 
7.   Fastställande av dagordning 
Dagordningen genomgicks. Beslutades att motion 4/2007 flyttas till punkt 13 då motionens innehåll kan påverka 
rasklubbens ekonomi. Dagordningen fastställdes därefter och godkändes i befintligt skick.  
 
8.   Styrelsens berättelse över sistflutna verksamhe tsåret 
Verksamhetsberättelsen genomgicks. Ett antal ändringar gjordes enl. nedanstående; 
 
Sid. 4 :  
Ägaruppgifter för vinnande hund avseende ADIUS MAMSELL MIRANDA’S VP till Bästa Allroundhund samt 
UTSTÄLLNINGSKANNAN Razzmatazz Magriffe’s VP ändras till Patrik Ohlsson . 
 
Sid. 6 :  
Under styrelsens berättelse – stycket ”Möten och sammanträden” ändras årtalet till 2007 . 
 
Sid. 22 :  
Under punkt 19b) ”Förslag på arbetsbeskrivning till valberedningen Svenska Rottweilerklubben/AfR” – stycket 
Uppgift och ansvar: Texten i meningen ändras: Valberedningen är vald vid  ordinarie års möte och är 
således ansvarig inför årsmötet för sitt arbete. 
 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna.   
 
9. Revisorernas berättelse över det sistflutna verk samhetsåret 
Revisorer under verksamhetsåret 2007 har varit Sven Erkert och Inger Persson med Sara Andersson samt Mats 
Hedberg som suppleanter. Revisorernas berättelse lästes upp av Sven Erkert därefter lades revisionsberättelsen 
till handlingarna. 
 
10.  Fastställande av resultat och balansräkning sa mt beslut om ekonomiska dispositioner 
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter) 
 
2007-års resultat- och balansräkning genomgicks. 
 
Diskuterades kostnader för kontot ”Tävling” och jämförelse gjordes mellan verksamhetsåren 2006 och 2007.  
Synpunkter framfördes att IPO-kostnader inte bokförs under IPO-sektorn utan under kostnadsstället ”Tävling”. 
 
Mötet ansåg att tävlingsverksamheten måste struktureras upp i resultaträkning och fortsättningsvis skall 
kostnadsstället ”IPO” ingå under rubriken ”Tävling” då IPO är en del av tävlingsverksamheten. Det delegeras till 
nästkommande styrelse att presenteras en tydligare resultaträkning inför kommande verksamhetsår. 
 
Efter genomgång beslutade årsmötet att fastställa och godkänna resultat- och balansräkningen samt att överföra 
och balansera överskottet i ny räkning. 
 
11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöt er 
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter) 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 
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12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för inn evarande verksamhetsår samt inriktning av 
verksamheten och budget för nästkommande verksamhet sår 
Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamheten och budget för 
nästkommande verksamhetsår genomgicks. 
 
I resultaträkning under rubriken ”Medlemmar” korrigerades intäkter för medlemsavgifter till 395 240 – totala 
resultatet för kostnadsstället ändras till 381 025.                                                                                                          
Resultat för huvudkassan korrigeras därmed till –71 229 och det redovisade resultatet uppgår till 36 471. 
 
I resultat för lokalområden kompletteras uppgifterna för resultat och kassabehållning med följande; 
Skåne LO                    3  6 704 
Skaraborgs LO    -1 025  1 621 
Sörmlands LO           896        896 
Östra LO   -3 341                                       11 374 
 
Redovisat resultat för LO:  43 219                             126 305  
 
I balansräkning under rubriken ”Tillgångar” gjordes följande ändring:  
Öv  kortfristiga fordringar:                     59 025 
Summa tillgångar justeras även med motsvarande belopp och ändras till 1 043 212 
 
I eget kapital och skulder ändras uppgifterna under rubriken ”Årets vinst” till     8 642 
                    768 166 
Summan för eget kapital och skulder blir därmed               1 043 212 
 
Följande information ändras i förslag till verksamhetsplan 2008; 
 
Juni: 
1 Nedre Norrland LO – arrangemanget stryks 
7 Lydnadsprov klass 1 – Elit Hemse - arrangeras 
 
I budget under rubriken ”Verksamhet” förändras intäkter för medlemsavgifter och ökas med 25´, kostnader ökas 
med 5´. Resultatet ändras till 380´. Även i rambudget för 2009 samt 2010 ändras beloppen under resp. konto med 
samma belopp som ovanstående. Slutsumman för resp. kolumn och budgetår korrigeras med ovanstående 
belopp. 
 
Synpunkter framfördes även att det budgeterats ett underskott för verksamhetsåret 2008 samt även i rambudget 
för 2009 och 2010 utan att det angetts orsak. Nya styrelsen får i uppdrag att beakta detta och beräkna 
intäkter/kostnader så budget ligger i balans. 
 
Underlag för samtliga ekonomiska korrigeringar bifogas protokollet. 
 
Mötet godkände genomgången och denna lades till handlingarna. 
 
13. Genomgång av motioner avgivna av rasdistrikt oc h medlemmar vilka styrelsen bedömt ger 
konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styre lsens yttrande över dessa 
 
4/2007 - Motion gällande rasmästerskap 
 
Motion ang rasmästerskap 
 
Ett rasmästerskap med en så stor ras och glädjande nog stort antal tävlande är alldeles för tungt att 
hantera i alla klasser. Deltagandet blir i stort sett lika stor som hela det svenska mästerskapt som 
kräver ett helt distrikts engagemang. SM arrangeras alltid i högsta klass. 
 
Vi önskar med denna motion få fram en begränsning till att rasmästerskapen endast hålls i de högsta 
klasserna, IPO3, BSL3 samt Elit. 
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Övriga klasser kan förslagsvis utövas som distriktsmästerskap eller dylikt. 
 
Styrelsen yttrande 
Styrelsen ser det som mycket positivt att vårt rasmästerskap är så uppskattat av medlemmarna och ser för 
närvarande ingen anledning att begränsa de olika klasserna. 
Möjligtvis får de arrangörer som kommer att hålla i arrangemangen i framtiden se över vilka möjligheter som finns 
för deltagande i de olika klasserna. Styrelsen önskar se vårt rasmästerskap öppet för så många medlemmar som 
möjligt.  
 
Styrelsen föreslår därför avslag av motionen.  
 
14. Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästko mmande verksamhetsår 
Styrelsen föreslog oförändrad avgift med reservation för ev. centrala höjningar. 
 
15. Fastställande av beslut om: 

a) verksamhetsplan och budget för innevarande verks amhetsår.                                                              
Mötet godkände verksamhetsplanen och budget med de korrigeringar som redovisats för innevarande 
år, dessa lades därefter till handlingarna. 

b) inriktning för nästkommande verksamhetsår.                                                                                            
Mötet godkände inriktningen för nästkommande verksamhetsår. 

c) medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.                                                                             
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift med reservation för ev. centrala 
höjningar. 

d) motioner enl. punkt 13. 
Årsmötet avslog  motionen                                                                                                                                          

 
Mötet ajournerades därefter för lunch kl. 12.30. 
Årsmötesförhandlingarna återupptogs kl. 13.35 och inleddes med punkt 16 – val av; 
 
16.  Val av;  
 

a) val av ordförande 1 år: 
Valberedningens förslag: Angelina Ohlsson – omval. 

Angelina Ohlsson valdes till ordförande för en tid av 1 år. 
 

b) val av sekreterare 2 år:  
Valberedningens förslag: Helén Wallman – omval. 

Helén Wallman valdes till sekreterare för en tid av 2 år. 
 

c) val av ordinarie ledamot 2 år: 
Valberedningens förslag: Carina Torpenberg - omval 

Carina Torpenberg valdes till ordinarie ledamot för en tid av 2 år. 
 

d) val av ordinarie ledamot 2 år: 
Valberedningens förslag: Ingela Plahn Lindström - nyval 

Ingela Plahn Lindström valdes till ordinarie ledamot för en tid av 2 år.  
 

e) val av ordinarie ledamot 1 år (fyllnadsval för ledamot som avgått före mandattidens utgång)  
Valberedningens förslag: Hans Öijerstedt – nyval  

Hans Öijerstedt valdes till ordinarie ledamot för en tid av 1 år.  
 

f) val av suppleant för en tid av 2 år:                                                                                                                                                   
Valberedningens förslag: Therése Olsson-Hill – nyval 

Therése Olsson-Hill valdes som suppleant 1 för en tid av 2 år. 
 
       g)   val av suppleant för en tid av 1 år (fyllnadsval för suppleant som avgått före mandattidens utgång)  
              Valberedningens förslag: Pia Iharanta – nyval  
Pia Iharanta valdes som suppleant 2 för en tid av 1 år. 
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h) val av två revisorer samt två revisorssuppleanter under 1 år                                                                                                     

(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga)   
Valberedningens förslag: Sven Erkert – omval 1 år samt Inger Persson – omval 1 år 
 
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:  
Karin Fridell – nyval 1 år samt Elisabeth Johansson – nyval 1 år 
 
Mötet valde enhälligt revisorer och revisorssuppleanter under 1 år enligt valberedningens förslag. 

 
i)   val av valberedning:                                                                                                                           

Mötets förslag: Sittande - Anneli Blomqvist, Lena Wall, Britt-Marie Wilhelmsson samt Ann-Sofie Modin. 
 
Som valberedning för Svenska Rottweilerklubben/AfR under 2008 valdes nedanstående medlemmar efter  
enhälligt beslut av årsmötet; 
 
Ordinarie: Anneli Blomqvist, sammankallande – omval 1 år 
Ordinarie: Britt-Marie Wilhelmsson, omval 1 år 
Ordinarie: Lena Wall, omval 1 år 
Suppleant: Ann-Sofie Modin, omval 1 år  
 
      j) ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.                
Uppdraget delegeras till styrelsen som utser ombud till Svenska Brukshundsklubbens Förbundskongress. 
 
17.  Frågan om omedelbar justering av punkt 15 - 16  
Punkterna 15 - 16 förklarades omedelbart justerade. 
 
18. Av lokalområden, eller medlemmar avgivna motion er, som ej behandlats under punkterna 13 och 15 
jämte styrelsens yttrande över dessa 
 
 
1/2007 - Motion gällande inteckningskort istället f ör pokaler 
 
Inteckningskort istället för pokaler  
 
Som aktiv hundsportare under många år inom bruks- lydnad och utställning har jag en och annan gång kommit på 
”pallen” och därmed förärats en buckla av något slag. Visst är det kul att bli högt placerad, men allt oftare har jag 
funderat över om det inte vore trevligare, mer ekonomiskt och mer användbart med ett annat system för 
vinsterna. Pokalerna man får kan inte användas till något och är i sanningens namn inte heller särskilt vackra. För 
uppfödare kan det bli en ansenlig samling vid varje utställningstillfälle. Detta till trots så kostar de pengar för 
arrangören. När man ställer ut på SKK:s utställningar och vinner kan man få inteckningskort som kan omvandlas 
till prylar av olika slag till nytta och glädje för hundägaren och /eller hunden. 
 
Skulle önska att man införde ett liknande system inom Afr så att man fick möjlighet att t ex byta inteckningskort 
mot saker ur PR shopen eller att man kunde få avtal med SBK för att kunna handla i deras shop. 
Systemet kunde utvecklas till att även omfatta vissa leverantörer, men till att börja med skulle man  kunna pröva 
med vår egen PR shop som ju har en hel del kul och bra grejer. Skulle någon väldigt gärna vilja ha en pokal så 
kanske man kunde ordna även detta. 
 
Förslag: 
Att snarast införa inteckningskort att användas i Afr:s PR shop & eller hos någon leverantör och att ta upp frågan 
med SBK för att avtala om att korten även kan användas i deras ”shop” istället för pokalerna vid tävlingar och 
utställningar.  
 
Styrelsens yttrande  
Styrelsen anser att motionären väcker en intressant fråga men tror att ett flertal deltagare fortfarande önskar 
pokaler och ser att det skulle bli svårt att hitta ett alternativ där det finns en valmöjlighet mellan inteckningskort  
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och pokaler. Med tanke på våra redan tidigare tungt arbetande kommittéer ser styrelsen också ett problem 
i hur detta skall kunna administreras. 
  
Styrelsen föreslår att motionen avslås 
 
Årsmötet avslog  motionen enl. styrelsens förslag. 
 
2/2007 - Motion gällande kontaktombud lokalområden 
 
Lokalområdena skall verka för att ha kontaktombud, verksamma inom Lo'ts brukshundklubbar 
 
Kontaktombudet skall vara: Länken mellan LO & Lokalklubb Där inget aktivt LO finns skall länken vara mot 
Rasklubben 
 
Möjliga funktioner för ombudet: 

•  Vara kontaktperson vid ev bokning på lokalklubbarna. 

•  Informera på klubben om Afr arrangemang.  

(Sätta upp ev annonser, tala om vad Lo & Afr har på gång) 

•  Knyta kontakter med lokala mental personer för att kunna arrangera MH & MT 

•  Informera rottweilerfolket på lokalklubben om Afr (även övriga) 

•  Hjälpa nyblivna rottweilerägare tillrätta på klubben (lite som en fadder) 
 
Styrelsens yttrande  
Tidigare översyn av lokalområdenas stadgar är utförd och efter remiss godkänd 2006-06-03. Lokalområdena 
skall enligt sina stadgar för att förverkliga sina uppgifter, bland annat självständigt samverka med övriga 
rasklubbars lokalområden, SBK:s distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenlig bedriven verksamhet för den 
egna rasen. 
 
Förslag till stadgerevidering för lokalområdena kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Önskemålet om 
ändring ska sedan gå ut på remiss till samtliga lokalområden och därefter beslutar centralstyrelsen om eventuell 
ändring.  
 
Styrelsen föreslår avslag av motionen då det ej är e n årsmötesfråga. 
 
Votering begärdes som utföll med 25 röster för motionärens förslag och 52 röster för styrelsens förslag. 
Årsmötet avslog  därmed motionen enl. styrelsens förslag. 
 
 
3/2007 - Motion gällande sektorisering 
 
Sektorisering av Rottweilerklubben 
 
Vi vill att vi ändrar vår organisation att mer stämma över ens med Svenska Brukshund 
klubben. Motionen föreslår att vi sektoriserar oss på samma sett som SBK och att inom 
sektorerna ha eventuella kommiteer. Detta är helt i linje med SBK’s egna förslag på grundstadga. 
 
Detta möjlig gör: 

•  Våra kontakter mellan rasklubben och distrikt, lokalklubbar samt medlemmar 

 förenklas. Då alla vet var man skall vända sig. 

•  Beslutsvägar kortas vilket ger en effektivare organisation. 

•  Lättare att få fungerande LO’n 
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Styrelsens yttrande 
Enligt Svenska Rottweilerklubben/AfR:s stadgar beslutar klubbmötet på styrelsens förslag  om sektorer och 
avgränsning av dess ansvarsområde. Att utse sektorer kan med andra ord redan göras av årsmötet om styrelsen 
väljer att föreslå detta. Styrelsen utser sedan klubbens sektorledningar och befogenheter till dessa.  
 
Styrelsen föreslår avslag av motionen då rasklubben redan enligt stadgan utser sektorer på styrelsens 
förslag.  
 
Årsmötet avslog  motionen enl. styrelsens förslag. 
 
 
5/2007 - Motion gällande registrering av avkomma 
 
Motion ang registrering av avkomma 
 
I dagens läge ser vi mer och mer fallerade bruksegenskaper inom vår ras. På något vis måste vi inom 
aveslföreningen få stopp på den negativa utvecklingen och reglera kravet för bruksegenskaper vid 
avel. 
 
Vid förra årets årsmöte höll Per Erik Sundgren en mycket informativ föreläsning om hur man kan 
behålla hundens arbetande egenskaper genom selektiv avel. Han klara övertygelse som genetiker var 
att man på något vis måste utarbeta ett funktionsprov för de raser där man önskar behålla 
funktionaliteten. Inom vår ras har vi i dagens läge bruksprov som enda möjlighet att mäta funktionaliteten. 
Inom kommittén för hundars mentalitet, SBK, finns idag utarbetade funktionsprov som skulle kunna 
bidra till en lämplig utvärdering av hundens bruksegenskaper utan att innefatta tävling och inlärda 
moment. Detta är redan i bruk hos raser där man anser att arbetande egenskaper är ytterst viktigt att behålla 
och att funktionsprov är enda möjliga värderingsinstrument. Se bordercollie. 
 
Vi motionerar om att styrelsen utser en arbetsgrupp för att titta på möjligheter att inför ett krav på 
funktionsprov eller bruksprov för registrering av avkomma. 
 
Styrelsens yttrande  
Styrelsen har inte någon information om att det ska finnas stöd för att bruksegenskaperna har fallerat på 
Rottweiler.  SBK håller fortfarande på att utarbeta funktionsprovet och det är ej fastställt ännu. Rasklubben har vid 
tidigare påseende av provet hemställt att rasklubbarna skall få löpande information om provet samt att det ska 
lämnas ut till rasklubbarna igen för yttrande innan det fastställs.  
  
Styrelsen föreslår att man inväntar ett fastställande av det nya funktionsprovet och att man inom rasklubben gör 
en utvärdering av vad detta kan ge innan man påbörjar ett arbete med att se över andra alternativ till bruks eller 
funktionsprov specifika för rottweiler.  
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås  
 
Årsmötet avslog  motionen enl. styrelsens förslag. 
 
 
6/2007 - Motion gällande inventering av ögonsjukdom ar 
 
Motion om önskvärd inventering av ögonsjukdomar i rasen. 
  
Vi ser att det kommer fram fler och fler sjukdomar i rasen Som i framtiden antagligen kommer leda till stora 
problem förstår att man inte kanske kan ta tag i ALLA problem på en gång men man måste börja någonstanns då 
vore väl tex ögon en bra början hänga på Norge och Finland  ,man kan ju bara se hur statistiken ser ut redan på 
dom få hundar som lysta är det 25% som har fel på sina ögon ,om ja inte  fått fel info. Vore det inte på tiden att få 
till som många andra raser ett krav på ögonlysning och vissa restruktioner om VAD som är lämpligt eller olämpligt 
att andvända i aveln. Det är nog rätt många som står handfallna och vet  ej hur eller vad man bör eller inte bör  
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andvända i avel. Så ja tror man behöver gå ut med mycket mera information och ge uppfödare mera hjälp i denna 
frågan Så ge detta en tankeställare och försök hitta en bra väg för rasens bästa i framtiden.. 
  
Styrelsens yttrande  
Styrelsen anser att motionen är otydlig men antar att det är en inventering av ögonsjukdomar som medlemmarna 
motionerar om. En pågående inventering sker fortlöpande. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås då en ständig  inventering pågår  
 
Motionären valde att dra tillbaka motionen. 
 
 
7/2007 - Motion gällande regler för valphänvisning 
 
VALPHÄNVISNING 
 
Då reglerna för valphänvisning är förlegade föreslår vi följande: 
 
MENTALBESKRIVNING utan för rasen diskvalificerande fel. 
 
UTSTÄLLNINGSMERIT officiell utställning från juniorklass eller rasspecial med minst ett 2:a pris.  
Exteriörbeskrivning görs alltid efter 12 månader. 
 
RÖNTGENRESULTAT höfter och armbågar UA. 
 
Vid parning skall minst ett av föräldradjuren vara ÖGONLYST UA. 
 
INGEN HÄNVISNING på kullar där tiken parats före 24 månaders ålder. 
 
Styrelsens yttrande 
Styrelsen håller med om att reglerna är förlegade däremot önskar styrelsen en total översyn av hur hänvisningen 
skall se ut inom rasklubben i framtiden. Styrelsen föreslår istället att en arbetsgrupp utses där en grundlig 
genomgång och även diskussion på uppfödarträff kan göras innan årsmötet tar ett nytt beslut i frågan.  
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås och att nästa  års styrelse istället får i uppdrag att utse en 
arbetsgrupp att se över detta.  
 
Årsmötet avslog  motionen. 
 
 
8/2007 - Motion gällande utredning av knäskador  
 
Motion om utredning av knäskador hos rottweiler 
 
Under de senaste åren har antalet korsbandskador och övriga knäproblem dykt upp mer frekvent i 
vår ras. Statistik finns att hämta från försäkringsbolagen som gärna hjälper till. 
 
Motionären önskar härmed att styrelsen tillsätter en noggrannare utredning gällande problematiken 
med redovisning och handlingsplan som skall presenteras senast nästa årsmöte. 
 
Styrelsen yttrande 
Styrelsen har redan tillsatt en person som skall se över knäproblematiken inom rasen  
 
Styrelsen föreslår därför avslag av motionen  
 
Årsmötet avslog  motionen.   
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9/2007 - Motion gällande sjukdomsinventering 
 
Ang. sjukdomsinventeringen 
 
I dag är alla sjukdomsrapporteringar som rapporterats in till hälsokommittéen sekretess belagda. Avelsråd, liksom 
uppfödare som vill planera kombinationer kan alltså råka ut för att göra kombinationer som dubblar vissa 
sjukdomsanlag, det kan tom. vara så olyckligt att som avelsråd rekommendera en viss kombination, detta trots att 
sjukdomen är inrapporterad till rasklubben. Hur ska avelsråd, uppfödare kunna bedriva en sund och seriös avel 
med denna vetskap? 
 
I många år har det diskuterats och funnits rädsla för att en icke sekretessbelagd rapportering och redovisning 
skulle ge mindre rapporteringar. Det kan mycket väl vara så och för att vi inte ska missa de som vill rapportera 
under sekretess så motionerar vi om följande: 
 
1) Det ska vara valfritt att rapportera som anonym, alltså under sekretess liksom det ska vara lika lätt att 
rapportera diagnosen med hundens registreringsnummer, utan sekretess. 
 
2) I tidningen rottweilern och på rasklubbens hemsida, överallt där det finns information ang. 
sjukdomsinventeringen ska det då stå att denna valmöjlighet finns MEN att rasklubben rekommenderar att 
rapporteringen ska ske utan sekretess. Det ska också framgå klart och tydligt hur detta hjälper avelsråd samt 
uppfödare. 
 
3) Redovisningen av inkommet material till hälsokommittéen ska ske fler än en gång om året, vi föreslår 
nästkommande nummer av medlemstidningen ”rottweilern”. Icke sekretessbelagda inrapporteringar ska redovisas 
med hundens registreringsnummer, inte namn, kennelnamn eller ägare, bara registreringsnummer. På det viset 
hoppas vi undvika onödiga spekulationer men överlåter till de som är intresserade av djuret ang. avel eller dyl. att 
ta reda på vem det är via registreringsnumret.  
 
Styrelsens yttrande 
Allt material är idag inte sekretessbelagt utan det bestäms av den person som skickar in materialet. Tidigare 
avelsråd och hälsokommitté är numera hopslagna till en avel- och hälsokommitté. 
I inrapporteringar där man bett om sekretess kan vår hälsoansvariga gå in och meddela avelsråden att det inte är 
en bra kombination och då kan andra alternativ ses över.  
 
Någon rapportering under anonymitet kan ej mottagas. Däremot finns det möjlighet att rapportera in uppgifter som 
ska vara sekretessbelagda vilket i vår rasklubb innebär att man inte vill att någon annan än vår hälsoansvarige 
ska ta del av uppgifterna.  
 
Styrelsen har länge sett ett problem i de fåtal inrapporteringar som vi haft under de senaste åren, detta har inte 
förändrats från den perioden då allt material var sekretessbelagt och nu då man som inrapporterare själv väljer 
hur materialet skall hanteras.  
 
Styrelsen önskar istället en total översyn av sjukdomsinventeringen och kommer under året att utse en 
arbetsgrupp som ska arbeta med sjukdomsinventeringen och ta fram ett nytt förslag på hur vi ska kunna få in mer 
material samt hur detta material skall komma alla till del. Detta förslag bör först diskuteras på en 
uppfödarkonferens samt läggas ut i medlemstidningen för påseende och yttrande från våra medlemmar innan ett 
årsmötesbeslut tas i frågan.  
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås då styrelsen har för avsikt att utse en arbetsgrupp som ska se ö ver 
hur sjukdomsinventeringen skall se ut fortsättnings vis.  
 
Årsmötet avslog  motionen enl. styrelsens förslag. 
 
 



      
       Svenska Rottweilerklubben/AfR  
                                             SBK:s Avelsavdelning för Rottweiler 
 
 

 11 

10/2007 - Motion gällande nya krav för valphänvisni ng 
 
FÖRSLAG GÄLLANDE NYA krav för valphänvisning  
Undertecknad önskar att minst ett (1) av föräldradjuren skall vara ögonlyst UA  för att kombinationen skall få 
valphänvisning genom AfR. 
Bakrund 
Sverige fick sitt första kända fall av PRA (progressiv retinal atrofi) inom rasen i 2005. PRA är en 
näthinnesjukdom som leder till att hunden blir blind. En utbredning av sjukdomen kan få fatala konsekvenser. 
 
I Norge, som är vårt närmaste grannland, har krav på ögonlysning hos båda föräldradjuren funnits sedan tidigt 
90-tal för att få valphänvisning via norska rottweilerklubben, detta främst efter att katarakt upptäcktes inom rasen 
kring 1990. I Norge är kravet följande: Om det ena föräldradjuret har anmärkning (i första hand bakre polär 
katarakt) så måste det andra föräldradjuret vara fritt. Så om man ex vill åka utanför Norden för att para sin tik så 
måste denna tik vara ögonlyst UA för att använda en hane med okänd status.  
 
Målsättning 
Att detta krav skall leda till att flera vill ögonlysa sina hundar.  
Att man skall få en större kännedom om förekomsten av anmärkningar på ögonen inom rasen. 
Att man på sikt, om så skulle visa sig befogat, kan skärpa kravet på ögonlysning av samtliga avelsdjur. 
  
Styrelsens yttrande 
Styrelsens önskemål är att fler hundägare skall ögonlysa sina Rottweilers för att vi ska få ett bättre underlag till 
hur rasens ögonstatus ser ut.  
 
Styrelsen föreslår att årsmötet tillstyrker motionen   
 
Årsmötet biföll  motionen enl. styrelsens förslag.  
 
 
19. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits til l mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen 
 
a) diskvalificerande fel vid MH 
 
Enligt tidigare taget årsmötesbeslut 2004 ser diskvalificerande fel vid MH ut enligt följande:   
 
Moment 1a: Kontakt, hälsning - ruta 1 och 2  
Moment 1c: Kontakt, hantering - ruta 1  
Moment 6d: Överraskning, kvarstående rädsla - ruta 5  
Moment 7b: Ljudkänslighet, nyfikenhet - ruta 1  
Moment 7c: Ljudkänslighet, kvarstående rädsla - ruta 5  
Moment 10: Skott - ruta 4 och 5 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att moment 7b; ljudkänsl ighet, nyfikenhet – ruta 1 tas bort som 
diskvalificerande fel.  
 
Årsmötet anser att man inte  skall sänka kraven i rasklubbens riktlinjer och avslår  därför styrelsens förslag. 
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b) Förslag på arbetsbeskrivning till valberedningen  Svenska Rottweilerklubben/AfR  
 
Uppgift och ansvar  
 
Valberedningen skall på uppdrag av årsmötet förbereda de val som ska avhållas vid ordinarie årsmöte i enlighet 
med Svenska Rottweilerklubben/AfR:s stadga, på ett sådant sätt att kraven på god föreningsdemokrati 
tillgodoses. Vidare skall valberedningen förbereda val till ordförande att leda årsmöteshandlingarna.  
Valberedningen är vald vid ordinarie årsmöte och är således ansvarig inför årsmötet för sitt arbete.  
 
Riktlinjer  
 
Valberedningens inriktning skall vara att de personer som föreslås: 

- är väl medvetna om SBK och Svenska Rottweilerklubben/AfRs verksamhet, ekonomi och en styrelses 
sätt att arbeta 

- skall kunna samarbeta med befintlig styrelse och andra funktionärer 
- är väl medvetna om de krav som medlemmarna har rätt att ställa på den som åtagit sig en styrelsepost 

beträffande tid och möjlighet att satsa på styrelsearbete 
- har det kunnande som krävas för att arbeta så att rasklubbens mål kan tillgodoses och vid behov 

kompletteras 
 
Befogenheter 
 

- valberedningen skall ha tillgång till protokoll från centralstyrelsens möten 
- en representant kallas att delta i del av styrelsemöte då för valberedningen viktig fråga behandlas 
- valberedningen skall kunna begära diskussion med styrelsen, enskilda styrelseledamöter och/eller 

funktionärer i frågor som påverkar valberedningsarbetet 
- valberedningen skall kunna begära uppgifter från ledamöterna för sin bedömning och nominering 

 
Arbetsordning 
 
mar valberedningen sammanträder första gången i direkt anslutning till avslutat årsmöte. 
 
jul förfrågan till valda ledamöter och suppleanter angående fortsatt engagemang i centralstyrelsen 
 
aug utskick till lokalområden och kommittéer med förfrågan och begäran om förslag till omval och /eller nyval 

(för diskussion på höstmötet) 
 
sep lokalområden och kommittéer skickar sina svar till valberedningen för sammanställning 
 
okt-  Valberedningen sammanträder (om möjlighet finns i samband med LO- 
nov och kommittékonferens).  
 
dec e-post eller telefonkonferens för fastställande av slutligt förslag 
 
jan slutgiltigt förslag till centralstyrelsen 
 
mar en representant deltager vid årsmötet 
 
Ekonomi  
 
En representant skall deltaga vid årsmötet. Resa och övriga kostnader betalas av årsmötesmedel. Valberedare 
har rösträtt.  
 
Styrelsen föreslår att årsmötet fastslår arbetsbeskr ivningen för valberedningen.  
 
Årsmötet fastställer  styrelsens förslag på arbetsbeskrivning för rasklubbens valberedning. 
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c) Fråga gällande begäran om registreringsförbud fö r kullar efter föräldrar som parats före 24 månader s 
ålder. 
 
Det har inkommit en skrivelse från avel- och hälsokommittén samt uppfödarkommittén där de önskar att 
rasklubben skall hemställa till SKK om registreringsförbud för kullar efter föräldrar som parats före 24 månaders 
ålder. Det finns även en större möjlighet att upptäcka vissa sjukdomar om hundarna hunnit bli 24 månader. 
 
Styrelsen föreslår därför att rasklubben skall hemställa till SKK om registreringsförbud för kullar efter föräldrar 
som parats före 24 månaders ålder. 
 
Årsmötet tillstyrker  förslaget. 
 
 
 
Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förtroendet att leda årsmötet. Därefter 
överlämnades ordet samt ordförandeklubban till omvalda ordförande Angelina Ohlsson som i sin tur avtackade 
mötesordförande, mötessekreterare samt avgående styrelsemedlemmar som nu lämnar sina åtaganden. Därefter 
förklarades årsmötet 2008 avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
/Louise Hill, protokollsekreterare/ 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
/Lennart Hindefors, mötesordförande/                                  
 
 
 
 
 
/Erik Löwenhamn/                                                                         /Malin Liedholm/ 
 


