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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i 
Upplands Väsby 2012-04-14 – 2012-04-15 
 
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus 
kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Tord Sivén ledamöter, Susanne 
Backman och Malin Åsander suppleanter samt Anna Rexlinger under punkt facebooksida 
2012-04-15 
 
Anmält förhinder: Sara Awander, ledamot 
 
§ 14 Mötets öppnande 
Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 15 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes.   
 
§ 16  Val av justeringsman 
Beslutades att välja Ann-Git Rammus som justeringsman. 
 
§ 17 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2012-02-28, genomgång av protokollet hänskjuts till 
nästkommande styrelsemöte.  
 
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2012-03-03 genomgicks, godkändes och lades 
till handlingarna. Protokollet är vidarebefordrat till webbmastern. Beslutades uppdra till 
Ingela Sundqvist att skicka protokollet till revisorerna. 
 
Ordförande Helén Wallman och sekreterare Ingela Sundqvist informerar om att de har haft 
många e-post som ligger som olästa i deras inkorgar. Den e-post som inkommit fram till 
årsmötet i ordförandens inkorg är hanterade av tidigare styrelse. Beslutades uppdra till 
Ingela Sundqvist och Helén Wallman att tillsammans med Sara Awander gå igenom 
tidigare e-post.  
 
§ 18 Inkommande skrivelser  
Inkommande skrivelser 98:12 – 124:12 genomgicks och behandlas under separata paragrafer, 
se bilaga 1. 
 
§ 19 Avgående skrivelser   
Avgående skrivelser UT7:12 – UT10.12 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.  
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§ 20  Ekonomi 
 
Kontoställningar 2012-04-09 
 

Falkenbergssparbank  8060-6 183.016.891-8               7 424,42    

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.016.892-6             25 275,08    

Falkenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.065.570-8           414 155,34    

Sv. Rottweilerklubben AfR 71 61 43-3             48 889,86    

Utställningskommittén 5 76 67-8             10 836,37    

Korningskommittén 64 45 09-2               9 865,02    

MH-kommittén 629 45 12-6               5 667,89    

Lägerkommittén 106 95 45-0                  159,67    

SSU-kommittén 150 48 52-3             23 392,83    

Registerkommittén 23 55 41-0  6 384,12 

PR-kommittén 666 00-8+kassa   

  Summa:           552 050,60    
 
Ingen rapport har inkommit från PR-kommittén. 
 
Resultat och balansrapport delades ut, alla uppgifter är inte säkerställda då visst överlämnande 
från tidigare kassör återstår. Överlämnande av det som kvarstår kommer Ann-Git Rammus 
och Patrik Ohlsson att hålla i.  
 
Sammanställning av detaljerade budgetar för samtliga kommittéer måste tas fram. Beslutades 
att uppdra till Patrik Ohlsson att skicka över uppgifter på de kommittéer som själva skickat 
in förslag på detaljerad budget. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att skicka ut 
tidigare använd mall för budgetarbete. Beslutades att samtliga kontaktpersoner ska ta en 
kontakt med sina respektive kommittéer och gemensamt ta fram en detaljerad budget. 
 
Kassör Ann-Git Rammus föreslår byte från plusgiro till bankgiro. Det skulle förenkla i och 
med att bankgirot är kopplat till Falkenbergs Sparbank där möjligheterna till en personlig 
kontakt finns. Vid kassörsbyte har det uppstått problem med plusgirot men ej med banken 
som vid de två senaste tillfällena hjälpt föreningen på ett bra sätt.  
 
Bankgirot skulle också på sikt medföra en minskad kostnad. Idag kostar bankgirot 250 kr/år. 
Plusgirot debiterar olika avgifter till föreningen för olika giron, centralstyrelsens plusgiro 
kostar 950 kr/år, SSU kostar 450 kr/år. Utöver årskostnaden betalar föreningen även för e-
arkiv som möjliggör att ta ut uppgifter bakåt i tiden, detta kostar 300 kr/år för aktuella konton.  
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Bankgirot sparas i 13 månader, möjlighet finns att få ut tidigare uppgifter mot en avgift på 
100 kr per hämtning. Under de tre åren som Ann-Git varit kassör tidigare har föreningen inte 
behövt hämta ut tidigare uppgifter.  
 
Om föreningen ska byta från bankgiro till plusgiro så kommer det till en början att bli en 
högre kostnad för föreningen då dubbla giron kommer att krävas i en övergångsperiod. När 
övergången är slutförd kommer kostnaderna att vara lägre.  
 
Beslutades att byta från plusgiro till bankgiro. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att ansvara 
för genomförandet. Under en övergångsperiod kommer både plusgiro och bankgiro att finnas.  
 
Ann-Git Rammus framför att bindningstiden för del av föreningens pengar gått ut. Banken 
har, under föregående år, utan framgång sökt kontaktperson i föreningen. För att få något 
bättre ränta på de pengar som föreningen har föreslår kassör Ann-Git Rammus att styrelsen tar 
beslut om att återigen binda del av pengar på kontot. Räntan på vanliga kontot är 1,85%. 
Möjlighet finns att binda pengar på 3 månader (ränta 3%), 6 månader (ränta 3,1%) eller 12 
månader. Beslutade att låsa 300 000 kronor i 3 månader.  
 
Beslutades att uppdra åt Ann-Git Rammus att åtgärda detta samt se över möjligheterna att ta 
bort ett av kontona på Falkenbergs Sparbank. 
 
§ 21 Aktivitetskalender 
Aktivitetskalendern genomgicks, se bilaga 3. Beslutades att utse Patrik Ohlsson som 
ansvarig för att kontinuerligt uppdatera kalendern samt att tillse att den skickas ut till samtliga 
styrelsemedlemmar inför varje styrelsemöte.  
 
§ 22 Lokalområden 
Styrelsen har skickat ut en första information till samtliga lokalområden. Kontaktperson 
Malin Åsander har börjat kontakta dessa.  
 
Beslutades att uppdra till Malin Åsander att ta fram kontaktpersoner för samtliga vilande 
lokalområden samt att skicka ut aktuell information till både lokalområden och distrikt. 
Vidare uppdrogs till Malin Åsander att anmäla in kontaktpersoner från lokalområdena till 
aktuella distrikt.  
 
Inkommande skrivelse 112:12 SBK telefonkonferenser information, är utskickad för 
kännedom till samtliga lokalområden, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Övre Norrland 
Vilande, kontaktperson finns idag.  
 
Nedre Norrland 
Vilande 
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Väster Norrland 
Inget att rapportera.  
 
Gävleborg 
Inget att rapportera. 
 
Dalarna 
Inget att rapportera.  
 
Närke/Västmanland 
Vilande 
 
Östra 
Inkommen skrivelse 122:12 årsmöteshandlingar och styrelsemötesprotokoll, styrelsens 
sammansättning: Lena Törnqvist ordförande, Mikaela Sköldberg sekreterare, Lena Sandin 
kassör, Marie Andersson och Lotta Åström ledamöter, Vicktoria Robler och Ann-Sofie 
Östrand suppleanter. Beslutades att godkänna styrelsen och önska dem lycka till med arbetet 
under 2012.  
 
Sörmland 
Inkommande skrivelse 117:12 årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning, revisionsberättelse samt inrapportering av styrelse. Styrelsens sammansättning: 
Sid Flemström ordförande, Malin Sten sekreterare, Mona Kilbäck-Magnusson kassör, 
Christina Annergård och Tord Sivén ledamöter, Sofia Sten och Sandra Sjöström suppleanter.  
 
Beslutades att godkänna styrelsen. I övrigt är Maria Järvimäki valberedningens 
sammankallande, Mikael Kalmeborg revisor och Patrik Grönfeldt revisorsuppleant. 
Centralstyrelsen önskar dem lycka till med arbetet under 2012. 
 
Upplands lokalområde 
Inkommande skrivelse 110:12 årsmötesprotokoll, styrelsens sammansättning: Veronica 
Nilsson ordförande, Magnus Nilsson kassör, Lena Wadman, Malin Åsander ledamot, Gudrun 
Åhslin och Ida Gabrielsson suppleanter. Beslutades att godkänna styrelsen samt önskar dem 
lycka till med sitt fortsatta arbete 2012. 
 
Gotland 
Lokalområdet har en inplanerad lydnadtävling, i övrigt inget att rapportera.  
 
Värmland 
Vilande 
 
Östergötland 
Inget att rapportera. 
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Skaraborg 
Vilande 
 
Västra 
Inkommande skrivelse 120:12 protokoll från styrelsemöte 2012-02-28, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Småland 
Inget att rapportera. 
 
Skåne/Blekinges lokalområde 
Inkommande skrivelse 103:12 styrelsemötesprotokoll 2012-01-29. Konstateras att det är 
positivt att lokalområdet är behjälpliga vid rasspecialen i Hässleholm och att det är positivt att 
lokalområdet har flera aktiviteter på gång.   
 
§ 23 Kommittéer 
Styrelsen har efter årsmötet skickat ut en första information till samtliga kommittéer.  
 
Inkommande skrivelse 112:12 SBK telefonkonferenser information, är utskickad för 
kännedom till samtliga kommittéer, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Avel- och hälsokommittén 
Inkommande 121:12 medlem gällande intresseanmälan att hantera sjukdomsinventering under 
förutsättning att den ändras, skrivelsen är besvarad med att det är ett årsmötesbeslut och att 
det inte finns möjlighet för styrelsen att förändra beslutet.  
 
Internationell & Nordisk kontaktperson 
Yvonne Brink har för avsikt att få till stånd ett möte med övriga nordiska länders 
Rottweilerklubbar under hösten. Önskemål finns att ordföranden ska vara med på detta möte. 
Syftet med mötet är att se över vilka möjligheter till samarbete som finns mellan länderna. 
Yvonne Brink kommer också att delta i domarkonferensen i samband med Klubsieger.  

 
Info-kommittén samt Hemsida 
Beslutade att tillsätta Åsa Tova-Bergh och Carina Johansson i Info-kommittén. 
 
Kommittén har delgivit styrelsen hur banner från Royal Canin till webbsidan ser ut. 
Webbmastern har fått bannern tillsänd sig och ska lägga upp den på webbsidan.  
 
Lyftes att styrelsen bör föra en diskussion kring forum på webbsidan. Beslutades att 
hänskjuta den diskussionen.  
 
Info-kommittén planerar att ha en monter på SM i bruks samt en monter på hundmässan samt 
på My Dog i januari 2013. 
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Kommittén rapporterar in att de har följande ca kostnader:  
 
Hundsportannonsen   8 000 kronor  
Webbhotellet  1 000 kronor 
Sökmotoroptimering  5 000 kronor 
Inköp av banner 1 100 kronor 
Kostnader för montrar ingen uppskattad kostnad ännu.  
 
Styrelsen noterar att kommittén har en budget på 10 000 kronor och att de därmed inte har 
någon möjlighet att hålla sig inom sin ram. Beslutades att uppdra till kommittén att ta fram 
en ny kostnadsberäkning till styrelsens nästkommande möte så att styrelsen kan ta ett beslut 
gällande info-kommitténs budget.  
 
Ansvar för medlem online och uppdateringar efter årsmöten, webbsida, tidningen m.m. 
Konstaterades att beslut om vem som ska göra ändringar i medlem online tas på de 
konstituerande mötena. Uppdrogs till Ingela Sundqvist att tillse att detta ligger med i 
dagordningen till nästkommande konstituerande möte. Beslutades att övriga uppdateringar, 
webbsida, hundsport, brukshunden, tidningen hanteras av kommittén. 
 
Inkommande skrivelse 99:12 SBK Skaraborg annonsering mästerskap IPO bruks, tidigare 
styrelsemedlemmar informerar om att beslut är taget av tidigare styrelse att banner ska köpas 
in för 1 100 kronor. Avtal gällande inköp av banner för 1 100 kronor är inskickat till 
Skaraborgs distrikt.  
 
Inkommande skrivelse 116:12 gällande material kring hund och rottweiler. Beslutades att 
uppdra till kommittén att ta kontakt med vederbörande angående vad som finns, eventuella 
priser samt lämna ett förslag på styrelsen kring fortsatt hantering i ärendet. 
 
Facebooksida 
Diskussion fördes kring facebooksida, ska föreningen ha en sådan och vad är i så fall syftet 
med sidan. Vilka möjligheter och risker finns det med en facebooksida. Vem ansvarar för det 
som läggs ut. Beslutades att hänskjuta fortsatt diskussion och beslut om facebooksida till 
2012-04-15. 
 
Kommittén för mentalitet och exteriör 
Inkommande skrivelse 101:12 SBK information om lediga platser MT i Örebro, skrivelsen är 
vidarebefordrad till mentalkommittén för vidare information på webbsida, facebooksida och 
utskick till berörda lokalområden, skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkommande skrivelser 104:12 SBK information funktionärer flytt från SBK online till SBK 
tävling samt 111:12 SBK information gällande officiella prov, är vidarebefordrade till 
kommittén, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 
 
 
 

7 

Inkommande skrivelse 105:12 SBK gällande exteriörbeskrivare för korningar, skrivelsen är 
vidarebefordrad till exteriöransvarig. Beslutades att uppdra Helén Wallman att tillsammans 
med Leif Öberg göra inventeringen av föreningens exteriörbeskrivare.  
 
Inkommande skrivelse 107:12 Västra LO intresseanmälan om utbildning av två 
exteriörbeskrivare, är vidarebefordrad till exteriöransvarig för fortsatt hantering. Återkoppling 
till styrelsen har skickats. SBK kommer att ha en ny utbildning inom 1-2 år för att få delta i 
den utbildningen måste en förberedande anatomiutbildning ha genomgåtts. Besked har 
lämnats till de som är intresserade. Konstateras att det finns ett stort behov av 
exteriörbeskrivare. 
 
Inkommande skrivelse 109:12 Carina Frisk, upplägg av utvecklingsdagen analysinstrumentet 
"vem är hunden" och Carinas funderingar. Skrivelsen genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Inkommande skrivelse 123:12 protokoll och information. Konstaterades att anvisningar och 
ekonomiregler är ok för att läggas ut på webbsidan. Övrigt genomgicks och lades till 
handlingarna. En utbildning av B-figuranter har genomförts i Södertälje.  
 
Framförs att önskemål finns om att tillsätta Cathrin Hoff och Krister Wall i mentalkommittén. 
Beslutades att uppdra till Tord Sivén och Helén Wallman att ta en kontakt med Cathrin och 
Krister för att diskutera uppdrag, möjligheter och förutsättningar.  
 
Lägerkommittén 
Idag är det 45 deltagare anmälda till årets läger. De boenden där hund tillåts är fullbokade. 
Kommittén letar alternativ för nästa års läger vad gäller plats och boende.  
 
På konstituerande möte tillsattes Jessica Berglund som ansvarig för ekonomin. Kommittén har 
varit i kontakt med styrelsen och kommittén och styrelsen är överens om att det istället är 
kassören i centralstyrelsen som ska hantera kommitténs ekonomi. Beslutades att bokföringen 
ska hanteras av centralstyrelsens kassör.  
 
Inkommande skrivelse 108:12 Lägerkommittén protokoll 2012-03-19, konstateras att det är 
positivt att lägerkommittén är igång med sitt arbete inför årets läger.  
 
Inkommande skrivelse 124:12 protokoll från möte 2012-04-11. Beslutades att uppdra till 
Patrik Ohlsson att kontakta lägerkommittén och reda klarhet i det äskande av medel som 
kommittén fått godkänt från centralstyrelsen.  
 
Registerkommittén 
Anna Lindgren ansvarig för registerkommittén önskar skicka ytterligare en person på 
utbildning i Lathunden. Vidare behöver föreningen beställa ytterligare en Lathundlicens.  
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Beslutades att uppdra till Anna  Lindgren att ta fram ett upplägg för hur information 
angående Lathunden ska kunna föras ut till uppfödarna. Föreslogs att Anna Lindgren tar en 
kontakt med deltagare på årets RAS/RUS konferens: Lotta Jägare, Veronica Nilsson samt 
deltagare på rasklubbsträffen Helén Wallman och Patrik Olsson samt för en dialog med 
uppfödarkommittén. Uppdrogs till Tord Sivén att informera Anna Lindgren om beslutet. 
 
SSU-kommittén 
Arbetet fortskrider som planerat. 
 
Det kommer inte att hållas något medlemsmöte i samband med SSU då kallelse till 
medlemsmöte inte hinner skickas ut i tid. Däremot kommer styrelsen att bjuda in 
medlemmarna till ett diskussionsmöte.  
 
Tävlingskommittén 
Inkommande skrivelser 104:12 SBK funktionärer flytt från SBK online till SBK tävling, 
111:12 SBK information gällande officiella prov, 115:12 SBK ny blankett om störande hund 
vid gruppmoment är vidarebefordrade till tävlingskommittén och IPO-ansvarig, skrivelserna 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Inkommande skrivelse 113:12 SBK korrigering tidigare skrivelse samt 118:12 SBK ansökan 
om prov, är vidarebefordrad till kommittén. Kommittén har ombetts att skicka in kopia på 
gjorda ansökningar till styrelsen för att de ska tas till protokollet. Beslutades att uppdra till 
Patrik Ohlsson att bevaka detta.  
 
Diskussion fördes kring anmälan av tävlingar för lokalområden, konstaterades att all tävling 
som faller under SBK:s ansvar måste ske via SBK tävling. LO:n kan underlätta genom att 
exempelvis lägga ut en direktlänk till SBK Tävling på hemsidan samt se till att information 
finns ute i god tid.  
 
Bruksmästerskap inom föreningen 2012. Tävlingskommittén har arbetat hårt med att försöka 
hitta lösning för årets bruksmästerskap men har nu tvingats inse att tävlingen inte går att 
genomföra i alla klasser då ingen klubb kunnat ta på sig ansvaret. Bruksmästerskapet för 2013 
är däremot klart.  
 
Ansökan för bruksprov ska göras året innan men tävlingskommittén har säkerställt att klubben 
kan arrangera ett mästerskap under 2012 genom att rasklubben fått tillåtelse att ha en öppen 
anmälan hos SBK för att på så sätt kunna komma in med tävlingsdatum i ett senare skede.  
 
Styrelsen kommer att försöka bistå kommittén med att försöka hitta möjligheter för att kunna 
genomföra bruksmästerskapet. Beslutades att göra en ny satsning på att försöka få tillstånd ett 
bruksmästerskap men istället begränsa mästerskapet till elitklass i år samt att alla i styrelsen 
försöker att hitta någon klubb som kan hjälpa föreningen med att arrangera detta.  
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Kontakt har av styrelsemedlemmar tagits med ett antal klubbar angående möjligheter att 
anordna ett mästerskap i elitklass spår och sök. Dessa klubbar är Botkyrka BK, klubbar inom 
Smålandsdistriktet, SBK:s Göteborgsavdelning och GMBK. Utöver detta kommer även 
Nyköpings BK att tillfrågas. Beslutades att uppdra till de som tillfrågat klubbarna att 
informera Patrik Ohlsson om hur det ser ut för de olika klubbarna senast den 24 april.  
 
Konstaterades vidare att ett komplett mästerskap är svårt att genomföra, arrangemanget är 
stort och inte många klubbar klarar av att dra runt ett helt SM i samtliga klasser. Förfrågan 
måste gå ut till eventuella klubbar i mycket god tid, innan klubbarna hunnit lägga upp sin 
egen tävlingsplanering.  
 
Rasmästerskapet i bevakning anordnas av rasklubbens lokalområden men det konstateras att 
tävlingskommittén måste ha en samordnande funktion. Beslutades att uppdra till Patrik 
Ohlsson att kontakta Östra lokalområdet angående deras tidigare anmälda intresse av att 
arrangera ett rasmästerskap i bevakning under 2012. 
 
Uppfödarkommittén 
Beslutades att tillsätta Ingrid Johansson i kommittén.  
 
Kommittén har lämnat önskemål om att ta del av en aktuell medlemslista för att möjliggöra 
utskick till de uppfödare som inte är medlemmar i föreningen för att öka medlemsantalet. 
Beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att skicka en aktuell medlemslista till 
sammankallande Kerstin Spåre.  
 
Konstateras att det efter årsmötet inte inkommit några nya uppfödar- eller 
valpköparutbildningskontrakt. 
 
Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 april. Beslutades att uppdra till Tord Sivén att 
se över möjligheterna att få delta på utbildningen.  
 
Ingela Sundqvist återrapporterade från uppfödarkonferensen. Konferensen komprimerades till 
en dag på grund av att det var svårt att få tag på föreläsare. En ny tvådagars konferens 
planeras till sista helgen i oktober. Sofia Malm är bokad och föreläsare för etik och moral ska 
bokas.  
 
Uppfödarutbildning 
Inget att rapportera. 
 
Utställningskommittén 
Beslutades att tillsätta Irene Jonsson, Ann-Sofie Karlsson samt Mats Hedberg som ansvarig 
för ekonomin i kommittén. Styrelsen önskar kommittén lycka till med fortsatt arbete 2012.  
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Inkommande skrivelser 100:12 SKK information om internetanmälan och katalog för PC, 
111:12 SBK information gällande officiella prov, skrivelserna genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inkommande skrivelse 102:12 förfrågan gällande förändring priser och rosetter. Beslutades 
att hänskjuta skrivelsen till nästkommande möte därför att vi då gått igenom kommitténs 
detaljbudget.  
 
PR Kommittén 
Uppdrogs till Birgitta Färdeman att ta en kontakt med PR-kommittén och få en uppdatering 
kring PR-kommitténs verksamhetsplan för året.  
 
Hänvisning (valp och omplacering) 
Inget att rapportera. 
 
Medlemshantering 
Kassören påtalar att hon inte har någon möjlighet att sköta både medlemshanteringen och 
medlemsvärvningen i samband med kassörsuppdraget. Uppdrogs till Malin Åsander att 
rapportera till nästa styrelsemöte om hur arbetet med att hitta ny medlemshanterare och 
medlemsvärvare går.  
 
Redaktionen 
Inkommande skrivelse 119:12 tidigare redaktör skrivelse gällande ersättning för utlägg, 
kvitton och ersättningsanspråk har enligt uppgift från föregående redaktör skickats in men har 
ej nått styrelsen.  
 
Beslutades att utbetala 548 kronor för två stycken bläckpatroner samt ersättning för 6 mil. 
Utöver detta kommer även föregående redaktör att få ersättning för telefonkostnader 
motsvarande tre av fem nummer av tidningen.  
 
Skivan för programvaran som föreningen köpt in till redaktionen har lämnats till tidigare 
förtroendevald som inte lämnat den vidare till redaktören. Skivan går ej att återfinna och för 
att kunna arbeta med tidningen behöver nu en uppgradering göras från Indesign CS3 till 
Indesign CS5. Kostnaden för en uppgradering är 2 829 kronor enligt Adobes hemsida.  
 
Beslutades att redaktören får köpa in programmet. Uppdrogs till redaktören att se över 
möjligheter till billigaste inköp då det kan finnas möjlighet att köpa in programmet som 
företag eller student, programmet skall tillhöra rasklubben.  
 
Bruksnytt 
Inget att rapportera. 
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§ 24 RAS 
Maria Bexander har haft i uppdrag att rapportera in hur gruppen kring arbete med RAS ska se 
ut. Maria Bexander har till sin hjälp i gruppen utsett Linda Heske, Anna Granath och Gun 
Bergqvist. De letar fortfarande efter en person som ska ha fokus kring mentaliteten. Styrelsen 
har ett namnförslag och fortsatt diskussion kommer att föras med gruppen.  Rapport önskas 
till nästa styrelsemöte beträffande hur arbetet med RAS planeras. Beslutades att uppdra till 
Sara Awander att informera Maria Bexander. 
 
§ 25  RAS/RUS samt rasklubbsmöte 
Inkommande skrivelse 106:12 SBK minnesanteckningar från rasklubbsmöte februari 2012, 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Inkommande skrivelse 114:12 SBK inbjudan till RAS/RUS konferens och rasklubbsträff. 
Helén Wallman samt Patrik Ohlsson har deltagit vid rasklubbsträffen den 13 april. Då 
styrelsen har möte har istället Veronica Nilsson och Lotta Jägare utsetts att representera 
föreningen på konferensen.  
 
§ 26     Mål 2013  
Styrelsen har tagit del av Svenska Brukshundklubbens föreslagna mål. Diskussion kring 
rasklubbens mål fördes. Se separata anteckningar från det arbetet, bilaga 4. 
 
Hänskjuten punkt facebooksidan 
Enades om att rasklubben ska ha en facebooksida för att marknadsföra föreningen och det 
arbete som utförs inom klubben. Styrelsen anser att det är ett bra forum att snabbt nå ut till 
medlemmarna med aktuell information. Problemet idag är att föreningens information på 
rasklubbens facebooksida inte syns då det kommer en väldigt stor mängd inlägg varje dag.  
 
Anna Rexlinger har bjudits in till mötet och hälsas välkommen. En fortsatt diskussion kring 
facebooksidan fördes.  
 
Beslutades att förändra hur föreningen ska synas på facebook. Facebookgruppen ska ersättas 
av en facebooksida. På facebooksidan ska klubben och klubbens verksamhet synas. Det är 
viktigt att det finns en möjlighet för föreningen att få ut information på ett snabbt och effektivt 
sätt. Inga bilder skall läggas ut av medlemmar, nya trådar ska endast startas av 
administratörerna men däremot ska information kunna diskuteras av alla och det är av stor 
vikt att administratörerna skapar möjligheter för medlemmarna att föra diskussioner i aktuella 
ämnen.  
 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att gå ut med information till nuvarande ansvarig 
på sidan, lokalområden och kommittéer under vecka 16. Information kommer att läggas ut på 
facebookgruppenssida under vecka 17. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 
 
 
 

12 

Styrelsen uppdrog till Anna  Rexlinger att påbörja arbetet med den nya sidan så snart 
informationen gått ut på facebooksidan. Facebookgruppen kommer att släckas ner den 1 juni 
2012. 
 
Hänskjuten punkt forum på hemsida 
Konstaterades att forumet på hemsidan ej är aktuellt och beslutades att detta forum ska 
stängas, beslutades att uppdra till Susanne Backman att informera berörda personer under 
vecka 16 samt lägga ut en information på hemsidan under vecka 17 för att sedan lägga ner 
forumet vecka 18. 
 
§ 27 Uppdrag från årsmöte 2012 samt planering av årsmötet 2013 
På årsmötet framfördes att det fanns önskemål om att redovisa ekonomin, utfall tillsammans 
med budget. Beslutade att presentera utfall samt budget tillsammans enligt förslaget, 
uppdrogs till Ann-Git Rammus att genomföra detta.  
 
Vidare framfördes att det fanns önskemål om att utse kontaktpersoner till distrikten, även för 
de lokalområden som är vilande. Konstateras att det redan är påbörjat av kontaktpersonen till 
lokalområdena.  
 
På årsmötet fördes diskussion kring utställningskommitténs kostnader, årsmötet uppdrog åt 
styrelsen att gå igenom hur kostnaderna bokförts på de olika kontona. Beslutade att uppdra 
till Ann-Git Rammus att se över detta och återkomma till styrelsen. 
 
Ökning av antalet medlemmar, styrelsen har tagit en första dialog med kommittéer och 
lokalområden för att se hur vi gemensamt ska kunna arbeta med att utöka antalet medlemmar. 
Beslutades att uppdra till samtliga kontaktpersoner att ha med sig en sammanställning över 
förslag från deras respektive kommittéer och lokalområden samt komma med egna förslag på 
hur föreningen kan arbeta vidare.  
 
Arbetet måste påbörjas med att planera årsmötet 2013 samt utse årsmötessekreterare, 
styrelsen beslutade att uppdra till Ann-Git Rammus att försöka hitta en person som kan åta 
sig uppdraget att se över årsmötet samt vara årsmötessekreterare.  
 
§ 28  Hantering av ”problemhundar” 
Det inkommer många e-post till våra uppfödare när det gäller ”problemhundar” och det 
upplevs som ett problem.  Diskussion fördes i ämnet, beslutades att uppdra till 
mentalkommittén att se över hur vi kan möta upp behovet av stöd när det gäller 
problemhundshantering.  
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§29 SBK kongress 2012 
Inkommande skrivelse 98:12 SBK kongresshandlingar och revisionsberättelse 
www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar2012, handlingarna inför kongressen 
genomgicks. 
 
Förbundsstyrelsens förslag – beslut m nya normalstadgar för klubbar vilka inte implementerat 
dessa inom beslutad tidsram.  
Styrelsen beslutade att tillstyrka FS förslag. 
 
Valberedningens förslag: Dag Brück och Ulrika Paulin 
Styrelsen beslutades att tillstyrka valberedningens förslag. Då Helén Wallman sitter i 
valberedningen deltog hon ej i beslutet 
 
Motion 1 - Låt folkidrotten agility få tillträde i Riksidrottsförbundets hundsportsförbund, 
Draghundsportförbundet.  
Motion 2 - Samarbete med Riksidrottsförbundet 
Styrelsen beslutades att tillstyrka FS förslag.  
 
Motion 3 – Namnbyte 
Styrelsen beslutade att stödja FS förslag att avslå motionen 
 
Motion 4 - tillägg i stadgar kommer ej tas upp då det inte är någon fråga för kongressen.  
 
Motion 5 - utbildning av personer som inte tillhör SBK  
Styrelsen beslutade att anse motionen som besvarad.  
 
Motion 6 – mondioring 
Styrelsen beslutades att stödja FS förslag att avslå motionen 
 
§ 30  Organisering i styrelsen, uppdrag mm 
 
Beslutades att Susanne Backman ska ansvara för uppdragslistan. 10 dagar innan mötet skall 
samtliga uppdrag vara inrapporterade till Susanne. 7 dagar innan styrelsemötet skickas en 
uppdaterad uppdragslista ut till samtliga styrelsemedlemmar.  
 
Diskusson fördes kring hur styrelsen ska arbeta mellan mötena, samtliga var eniga om att det 
är bra att använda e-posten mellan mötena och att vi hanterar de beslut som tas mellan mötena 
i nästkommande protokoll.  
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Ingela Sundqvist kommer att skicka ut skrivelser till styrelsen en gång i veckan. 10 dagar 
innan styrelsemötet rapporterar samtliga in det som ska tas upp på mötet till Ingela. 7 dagar 
innan styrelsemötet skickas dagordningen ut till samtliga styrelsemedlemmar. Ärenden som 
ska tas upp på styrelsemöte måste inkomma senast 8 dagar innan mötet. Beslutades att 
uppdra till Ingela Sundqvist att skicka ut en information till samtliga kommittéer och 
lokalområden.  
 
Abonnemang Rixmötet, beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att säga upp 
abonnemanget då SBK tecknat ett abonnemang som samtliga underliggande klubbar kan 
nyttja.  
 
Patrik Ohlsson föredrog om föreningsteknik, styrelsen tackar Patrik för en bra information.  
 
§31 Övriga frågor 
Diskussion fördes kring möjligheter till Historikinsamling. Konstaterades att det vore 
intressant att försöka samla in historik gällande rasen. Beslutades att uppdra till Ingela 
Sundqvist att påbörja insamlingen av material.  
 
§32 Mötet avslutas 
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ingela Sundqvist 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helén Wallman  Ann-Git Rammus  
Ordförande  Kassör 
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 Bilaga 1.  
Inkommande skrivelser  
 
98:12  SBK kongresshandlingar och revisionsberättelse 

www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar2012 - §29 SBK kongress 2012 
99:12  SBK Skaraborg annonsering mästerskap IPO bruks - §23 Info-kommittén 
100:12  SKK information om internetanmälan & katalog för PC - §23 utställningskommittén 
101:12  SBK information om att det finns platser över på MT i Örebro- §23 mentalkommittén 
102:12  Utställningskommittén, förfrågan gällande priser och rosetter - § 23 utställningskommittén.     
103:12  Skåne/Blekinges LO styrelsemötesprotokoll 2012-01-29 - § 22 Skåne/Blekinge LO 
104:12  SBK funktionärer flytt från SBK online till SBK tävling - §23 tävling och mental.  
105:12  SBK gällande exteriörbeskrivare för korningar - §23 mentalkommittén 
106:12  SBK minnesanteckningar från rasklubbsmöte februari 2012 - § 25 RAS/RUS rasklubbsmöte 
107:12  Västra LO intresseanmälan om utbildning av två exteriörbeskrivare - §23 mentalkommittén  
108:12  Lägerkommittén protokoll 2012-03-19 - § 23 lägerkommittén    
109:12  Carina Frisk, upplägg av utvecklingsdagen analysinstrumentet "vem är hunden" och Carinas 

funderingar - §23 mentalkommittén  
110:12  Upplands LO, årsmötesprotokoll - § 22 Upplands LO 
111:12  SBK information gällande officiella prov - §23 mental, tävling och utställning.  
112:12  SBK telefonkonferenser - §22 och §23 lokalområden och kommittéer  
113:12  SBK ansökan om prov 2013 – §23 tävling och mental 
114:12  SBK RAS/RUS konferens och rasklubbsträff - 25 RAS/RUS rasklubbsmöte  
115:12  SBK ny blankett om störande hund vid gruppmoment - §23 tävling 
116:12  skrivelse gällande material kring hund och rottweiler - §23 Info-kommittén 
117:12  Sörmlands LO, årsmöteshandlingar - §22 Sörmlands LO  
118:12  SBK ansökan om prov för 2013 - §23 tävling, IPO 
119:12  tidigare redaktör skrivelse gällande ersättning för utlägg - §23 redaktionen  
120:12  Västra LO protokoll från styrelsemöte 2012-02-28 - §22 Västra LO 
121:12  Medlem gällande sjukdomsinventering, intresseanmälan under förutsättning att den 

förändras - § 23 avel- och hälsa  
122:12 Östra LO årsmöteshandlingar och styrelsemötesprotokoll - §22 Östra LO 
123:12 Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör protokoll och information - §23 

Mentalkommittén 
124:12 Lägerkommittén, protokoll från möte 2012-04-11 - §23 lägerkommittén 
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 Bilaga 2.  
Avgående skrivelser  
UT7:12 utskick från styrelsen till kommittéerna, e-post 
UT8:12 utskick från styrelsen till lokalområdena, e-post 
UT9:12 Patent och registreringsverket, anmälan om ny ansvarig utgivare, brev 
UT10:12 SBK Skaraborg beställning gratis monter och banderoll för 1 100 kronor enligt 

tidigare taget styrelsebeslut. 
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 Bilaga 3.  
Aktivitetskalender  
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