
                                         
 
 

Protokoll fört vid                                                     
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s årsmöte                      

2005 - 03 - 05 
vid Scandic Hotel i Uppsala. 

 
 
Mötets öppnande. 
Ordförande Sören Bexander hälsade de närvarande välkomna till årsmötet 2005 och inledde mötet 
med en Power Point-presentation av styrelsens och rasklubbens aktiviteter under det gångna 
verksamhetsåret. 
 
Utdelning av priser och utmärkelser. 
 
Mötet fortsatte därefter med utdelning av olika priser och utmärkelser. 
 
AfR:s VP till uppfödare med flest deltagande hundar vid korning. 
STRANDSMEDJANS KENNEL     21 hundar 
/Maria & Sören Bexander/ 
 
Hauberk´s Juris VP till hane med flest godkända avkommor vid mentaltest. 
KORAD TJH SUCH FAUNUS URSUS  16 hundar 
/Gun & Michael Bergquist/ 
 
AfR:s Brukskanna 
FANDANGOS ORRE      28 p 
/Britt-Marie Wilhelmsson/ 
 
AfR:s Lydnadskanna 
KORAD SUCH SLCH TAPTO´S BYSEN     24 p       
/Jessica Andersson/ 
 
Fandangos Konrads VP till tik med högsta poäng i bruks. 
TJH KAZZELS COOKIE      28 p 
/Christine Sandgren/ 
 
Fandangos Ikkos VP till hane med högsta poäng i bruks. 
FANDANGOS ORRE     48 p 
/Britt-Marie Wilhelmsson/ 
 
VP ”Den Gyllene Rottweilern”, Yvonne & Stig Brinks VP 
STRANDSMEDJANS KENNEL    65 p 
/Maria & Sören Bexander/ 
 
UTSTÄLLNINGSKANNAN, Rottriver´s Gastons VP 
NUCH KORAD KBHV-03 SV-03 NV-03 NordV-2003 FAUNUS KUBLAI KHAN    353 p 
/Magnus Jirstedt/ 
 
UTSTÄLLNINGSKANNAN, Razzmatazz Magriffes VP 
TJH SUCH GRINDSJÖNS POMPERIPOSSA     179 p 
/Yvonne Brink/ 
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ADIUS Mamsell Miranda´s VP 
”Bästa allroundhund” 
SUCH ENERGICAS ADRENALINE     108 p 
/Linda Heske/ 
 
Redovisades även de uppfödare som vid årsmötet erhåller bägare för ”Uppfödarpremieringar inom 
AfR” för verksamhetsåret 2004. 
 
Guld: ADIUS, DEMINAS, FAUNUS, GRINDSJÖNS, MASATI´S, ROTTLINE´S, STRANDSMEDJANS, 
TAPTO´S, TÜRINGENS. 
 
Silver: ASKELONS, NATUS, SKÅNELAS.  
 
Brons: BJÖRKMOSSENS, BLACK SAINT´S, FALKONETT´S, MEGALOMANIAS, STENDALAS. 
 
Brukscertifikat under 2004;  
 
BRUKSCHAMPIONAT (2003) 
Svarte-Petters Clara-Crut/Pia Johansson 
 
2 CERT SPÅR, 1 CERT SÖK & BRUKSCHAMPIONAT 
KORAD TJH SUCH Tapto´s Voodoo Keeper/Lina Jansson 
 
3 CERT SPÅR & BRUKSCHAMPIONAT 
Fandangos Rufus/Lena Wall 
 
7 CERT SPÅR 
Fandangos Orre/Britt-Marie Wilhelmsson 
 
5 CERT SPÅR 
SBCH Keerott´s Von Vincent/Roger Karlsson 
 
2 CERT SÖK 
SBCH KORAD Fandangos Spjuver/Daisy Persson 
 
2 CERT SPÅR 
SBCH KORAD Pablas Oceido/Veronica Arenander 
 
1 CERT SPÅR 
Fandangos Okki/Kjerstin Pettersson 
 
1 CERT SPÅR 
Adius Mezzersmith/Therése Olsson-Hill & Per Olsson 
 
1 CERT SPÅR 
Türingens Doris Day/Sten-Åke Johansson 
 
2 CERT BHPIII 
SB(IPO)CH IPOIII BHPIII KORAD Masati´s Hassan/Janne Peterson 
 
2 CERT IPOIII 
IPOIII Masati´s Nora/Fredrik Bjurklint 
 
1 CERT IPOIII 
KORAD IPOIII Masati´s Lizzy/Patrik Grönfeldt 
 
 
Bägare för Bruks- lydnads- och utställningschampionat enl. uppgift i verksamhetsberättelsen för 2004. 
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1.   Fastställande av röstlängd. 
Konstaterades att 90 röstberättigade medlemmar var närvarande enligt närvarolistan. 
Beslutades att detta skulle utgöra röstlängd. 
 
2.   Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera  
årsmötets protokoll. 
Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare valdes                                
Anna Granath och Lee Pohl. 
                 
3.   Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
Kallelse till årsmötet har funnits i nr. 5/04 av medlemstidningen samt via rasklubbens hemsida. 
 
4.   Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens  
val av sekreterare. 
Föreslogs Yvonne Brink att leda årsmötet. Mötet beslutade enligt förslaget. 
Meddelades att styrelsen utsett Louise Hill till mötessekreterare. 
 
Yvonne Brink inledde med att tacka för förtroende att leda årsmötet 2005 och därefter återupptogs 
årsmötesförhandlingarna. 
 
5.   Fastställande av dagordning. 
a) Konfirmerande av reviderad rasklubbsstadga.                                                                                                               
Årsmötet beslutade att konfirmera ny rasklubbstadga som nu har behandlats vid två årsmöten. 
b) Dagordningen genomgicks, fastställdes och godkändes i befintligt skick. 
 
6.   Styrelsens berättelse över sistflutna verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelsen genomgicks och följande kompletteringar och ändringar gjordes:                    
Sid. 5: Uppfödarkommittén vakant – felskrivning. Skall vara Uppfödarkommittén vilande  
Sid. 6: Redovisning av antalet mentalbeskrivna hundar genom åren – felskrivning.                                     
Skall vara mentaltestade. 
Sid. 7: En spalt på sidan över erhållna vandringspriser saknas – redovisades för årsmötet på lösblad. 
Sid 15: Summa skulder och eget kapital har vid sidbrytningen blivit felaktiga.  
Tillgångar resp. skulder och eget kapital balanserar och summorna på sid 15 skall vara desamma som 
”summa tillgångar” på sid 14. Balansräkningen justerades enl. ovan –                                                       
”Summa skulder och eget kapital: IB 2004.01.01 942 859,99 kr UB 2004.12.31 1 066 932,74 kr. 
 
7.   Revisorernas berättelse över det sistflutna verksamhetsåret. 
Revisorer under verksamhetsåret 2004 har varit Tom Stjernschantz och Sven Erkert. 
Sven Erkert läste upp revisorernas berättelse. Trots anmärkningar i lägerkommitténs bokslut föreslog 
revisorerna årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Därefter lades den godkända 
revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner. 
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter) 
2004-års resultat- och balansräkning genomgicks. 
Efter genomgång beslutade årsmötet att fastställa och godkänna resultat- och balansräkningen  
samt att överföra och balansera överskottet i ny räkning. 
 
9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter) 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 
 
10. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt 
inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplan och budget genomgicks och antogs i dess nuvarande skick. 
 
11. Genomgång av motioner avgivna av rasdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt               
ger konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa. 
Inga motioner fanns som kunde medföra ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
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12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
Styrelsen föreslog oförändrad avgift med reservation för ev. centrala höjningar. 
 
13. Fastställande av/beslut om: 

a) verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.                                                 
Mötet godkände verksamhetsplanen och budget 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 11.                                                                                                                    
Inga motioner under punkt 13 d har inkommit. 

 
Mötet ajournerades därefter för lunch. 
 
Årsmötesförhandlingarna återupptogs kl. 13.10 och inleddes med punkten 14 – val av; 
 
14.  Val av; 
 
a) val av ordförande 1 år: 
Valberedningens förslag: Anders Fält. 
Anders Fält valdes enhälligt till ordförande för en tid av 1 år. 
 
b) val av vice ordförande 2 år: 
Valberedningens förslag: Kerstin Hisengård 
Kerstin Hisengård valdes enhälligt till vice ordförande för en tid av 2 år. 
 
c) val av sekreterare 1 år - fyllnadsval: 
Valberedningens förslag: Helén Wallman . 
Helén Wallman valdes enhälligt till sekreterare för en tid av 1 år. 
 
d) val av kassör under 2 år: 
Valberedningens förslag: Christina Blidberg. 
Christina Blidberg valdes enhälligt till kassör för en tid av 2 år. 
 
e) val av suppleant 2 år: 
Valberedningens förslag: Ingela Matsson. 
Ingela Matsson valdes enhälligt till suppleant för en tid av 2 år. 
 
f) val av suppleant för 1 år – fyllnadsval: 
Valberedningens förslag: Fredrik Bjurklint. 
Fredrik Bjurklint valdes enhälligt till suppleant för en tid av 1 år. 
 
g) val av revisorer samt revisorssuppleanter under 1 år. 
Valberedningens förslag av revisorer:  
Omval av Tom Stjernschantz och Sven Erkert. 
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:  
Ann-Charlott Nordberg - omval och Susann Östman – nyval. 
Mötet valde enhälligt revisorer och revisorssuppleanter under 1 år enligt valberedningens förslag. 
 
h) val av valberedning:                                                                                                                          
Valberedningens förslag:  
Anna Greta Nordstedt-Pettersson, Madelene Daleo, Helena Strömberg samt Christina Gustafsson. 
Som sammankallande inom valberedningen utsågs Anna Greta Nordstedt-Pettersson samt Christina 
Gustafsson som suppleant. 
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i) ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till styrelsen att utse dessa. 
Styrelsen delegeras att utse ombud till Svenska Brukshundsklubbens Förbundskongress. 
 
15.  Frågan om omedelbar justering av punkt 13 - 14. 
Punkt 13 - 14 förklarades omedelbart justerade. 
 
16. Av lokalområden, eller medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under                 
punkterna 11 och 13 jämte styrelsens yttrande över dessa. 
Inga motioner fanns att behandla under punkt 16. 
 
17. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på 
dagordningen. Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen 
anmälts till styrelsen. 
 
1. Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut på en reduktion av antalet utgåvor av tidningen Rottweilern 
från 5 till 4 nummer per år. Främsta motivet är brist på redaktionellt material. 
 
Efter samtal med nytillträdda redaktören har styrelsen beslutat dra tillbaka motionen. 
 
2. Styrelsen föreslår årsmötet att utöka antalet styrelseledamöter med två till totalt nio ledamöter. 
Främsta motivet är möjlighet till bättre fördelning av arbetsbelastningen. 
 
Årsmötet beslutade ge bifall till förslaget. Enl. stadga måste beslutet förankras på ytterligare ett 
medlemsmöte innan beslut kan verkställas. 
 
Uppföljning av beslut från årsmötet 2004 – Ang. informationsfilm om rasen. 
 
Styrelsen föreslår att frågan delegeras till nästkommande styrelse vilket årsmötet biföll.  
 
Under punkten begärde en medlem ordet och framförde besvär, som varken upptagits på dagord-
ningen eller tillställts styrelsen skriftligt. Ordningsfråga begärdes enligt ovan varvid mötesordföranden 
biföll begäran och tillrättavisade medlemmen. Denne lät sig dock inte nöjas med detta utan fortsatte 
varvid ny ordningsfråga begärdes. Medlemmen lämnade då mötet. 
  
Mötets avslutande. 
Mötesordförande Yvonne Brink tackade för förtroendet att leda årsmötet och överlämnade ordet till 
Sören Bexander.  
Därefter avtackade Sören Bexander mötesordförande, mötessekretare, avgående styrelsemedlemmar 
samt de kommittéansvariga som nu lämnar sina åtaganden.  
Gun Bergquist och Berit Karlsson tackades speciellt för sitt engagemang och arbete inom rasklubben 
och uppvaktade med vackra blomsterarrangemang. Därefter förklarades årsmötet 2005 avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Louise Hill, protokollsekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Yvonne Brink, mötesordförande            Sören Bexander, ordförande                      
 
 
 
 
Lee Pohl Anna Granath 
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