Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 18-19/3-2006 i
Södertälje
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman
sekreterare, Ray Ericsson, Fredrik Bjurklint, Jörgen Blixt och Anna Hellberg
Anmält förhinder: Marie Grönberg, kassör och Carina Torpenberg
§ 14 Mötets öppnande
Ordföranden Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Jörgen Blixt
hälsades speciellt välkommen då han inte hade möjlighet att deltaga på styrelsens första möte.
En kort presentation gjordes av alla i styrelsen.
§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
§ 16 Val av justeringsman
Mötet valde Fredrik Bjurklint att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 17 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2006-03-04 genomgicks och lades till
handlingarna.
§ 18 Styrelsemöten 2006
§ 18 bordlades till söndag den 19/3-2006.
§ 19 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 69:06-126:06 genomgicks och lades till handlingarna. Se bifogad
lista.
§ 20 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser UT20:06 – UT39:06 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 21 Genomgång av uppdragslista
§ 21 bordlades till söndag den 19/3-2006.
§ 22 Lokalområden
Förslag på ändring av lokalområdesstadgarna har inkommit från Christina Blidberg,
korrigeringen består i att minska kravet på lokalområdena så att endast en revisor istället för
två ska kunna utses om även en suppleant utses.
Beslutades att ge som förslag på att lägga till en punkt under §3 där det under §3a ska stå
följande: beslut om bildande av lokalområde samt antagande av de föreslagna stadgarna.
Under § 3b ska följande stå: fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Svenska Rottweilerklubben/AfR
Styrelsemöte 2006-03-18 – 2006-03-19 i Södertälje

1

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Under 12.f/två revisorer samt en eller två suppleanter. Vid ett lokalområdes bildande kan man
under första året ha möjligheten att utse en eller två revisor/revisorer. Om endast en revisor
väljs ska en suppleant också väljas. Det uppdrogs till Helén Wallman att se över alla andra
korrigeringar detta innebär i stadgarna och sedan skicka ut förslaget på remiss till alla aktiva
lokalområden med kopia till styrelsemedlemmarna. Svar önskas från lokalområdena senast
den siste maj 2006.
Beslutet justerades omedelbart.
På föregående LO- och kommittékonferens kom det upp på förslag att gemensam kalander för
alla LO:n borde finnas. Heli Kokkonen har inkommit med ett förslag på att alla LO:ns
aktiviteter ska vara med på alla LO:ns hemsidor.
Beslutades att be Heli att kontakta alla aktiva LO:n, sammanställa årets aktiviteter och
vidarebefordra dessa till alla LO:n och Helén Wallman. Heli informeras också om att detta
kommer att tas upp på LO- och kommittékonferensen. Förslaget från styrelsen är att fastställa
som rutin att alla LO:n ska skicka in verksamhetsplanerna för behandling till centralstyrelsens
sista möte på året, vid detta möte behandlas även motioner och budget för nästkommande år.
Övre Norrland
LO:t är inte aktivt idag och de skulle behöva få hjälp att komma igång. Kontaktpersoner i
LO:t är Johanna Johansson och Jörgen Bäck.
Beslut togs att utse Anna Hellberg som kontaktperson från styrelsen.
Nedre Norrland
Styrelsen godkänd. Verksamhet under 2006: månadsträffar, 2 MH:n, grillkväll,
utställningsmonter vid ÖHK:s utställning 060909, luciafika 061211 samt ett medlemsmöte
060910.
Beslutades att utse Marie Grönberg som kontaktperson.
Gävleborg
Styrelsen är godkänd.
Beslutades att utse Yvonne Brink som kontaktperson.
Inkommande skrivelse 102:06 Gävleborg önskar ett bidrag på 3 000 kronor till hyra av klubb
2 helger, utskick till alla medlemmar och fika för försäljning under deras aktiviteter.
Beslutades att Gävleborgs LO ska erhålla 1000 kronor + 10:-/medlem per den 31/12-05.
Resterande belopp upp till 3 000 kronor kan beviljas som ett lån vilket då måste vara
återbetalt före 2006 års slut.
Dalarna
Styrelsen godkänd. Verksamhetsplaner för 2006: 2 aktivitetsdagar med info och prova på.
Figurantutbildning och medlemsträff
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Beslutades att utse Ray Ericsson som kontaktperson.
Närke/Västmanland
Beslutades att utse Anna Hellberg som kontaktperson.
Malin Andersson har meddelat att hon vill göra ett utskick till alla medlemmar och att hon
behöver pengar till kuvert och porto. Förslag på styrelse finns utom till sekreterarposten.
Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx.
Då det under år 2005 återgått 10 000 kronor till Svenska Rottweilerklubben/AfR centralt då
LO:t varit vilande under en längre period, beslutades att betala för ett utskick till
medlemmarna och för en rimlig hyra av en brukshundklubb för ett medlemsmöte. Dessa
pengar kommer, om LO:t startas upp, dras bort från ett eventuellt startbidrag. Vidare
beslutades att Ray Ericsson och Anna Hellberg ska finnas med som stöd om några frågor
uppstår på medlemsmötet. För att möjliggöra detta och för att tid ska finnas till att annonsera
om mötet i medlemstidningen, beslutades att flytta mötet till maj månad. Det uppdrogs till
Anna och Ray att ta fram alternativa datum till mötet.
Östra
Styrelsen godkänd. Verksamhetsplaner 2006: spårhelg, ringträning, massagekurs, prova på
bevakning, monter Stora Stockholm, 4 MH:n. Som kontaktperson kvarstår Kerstin Hisengård
Östra LO har fått in synpunkter, efter den nya gränsdragningen, från medlemmar i Upplands
LO, som önskar ingå i Östras LO. LO:t har påbörjat ett arbete där de ska kontakta de
medlemmar som detta kan beröra för att se vilket LO de vill tillhöra. De återkommer med mer
information till styrelsen.
Uppland
Styrelsen godkänd. Aktiviteter för år 2006: spårkurs, sökkurs, träningstävling, lydnadskurs,
MH, föreläsningar (massage och stretching) och ringträning.
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som kontaktperson.
Inkommande skrivelse 105:06 LO:t önskar få ett startbidrag, de vill hyra lokal för 500 kronor
och göra ett medlemsutskick.
Beslutades att de får ett startbidrag i form av 1 000 kronor + 10/medlem per den 31/12-05
Gotland
Styrelsen ser ut enligt följande: Ordförande Jan G Edlundh, vice ordförande Alexandra
Johansson, sekreterare Sara Ahlgren, kassör Lena Hansson, ordinarie ledamöter Anders
Johansson och Anna Thisell, två suppleanter Tina Larsen och Per Wahlgren. Revisorer är
Lotta Edlund och Tomas Larsson, suppleanter är Maria Cedfors och Monica Edlundh.
Valberedningen består av Millan Nilsson (sammankallande), Maria Nordström och Gunni
Borong
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Beslutades att godkänna styrelsen och utse Ray Ericsson som kontaktperson för LO:t.
Verksamhetsplaner för 2006: Klubbmästerskap, inofficiell utställning, rottweilerutställning,
utbildning för medlemmar till figuranter, styrelse och instruktörer, MH:n, föreläsningar,
klubbträffar. De har lämnat in en bidragansökan på 10 400 kronor.
Styrelsen vill hälsa Gotlands LO speciellt välkomna och påtala att styrelsen ser positivt på att
ett så stort engagemang finns i LO:t. Beslutades att kontakta LO:t och informera om att de
ska välja ut några av de planerade aktiviteterna och istället skjuta resten av aktiviteterna på
nästkommande år. Vidare beslutades att LO:t, liksom alla tidigare LO:n som fått startbidrag,
får 1000:- + 10 kronor/medlem per den 31/12-05. Det finns möjlighet att ansöka om ett lån
eller ytterligare bidrag för specifika aktiviteter då styrelsen är medveten om att det kan vara
mer kostsamt med vissa aktiviteter då de ligger till som de gör geografiskt. Om ytterligare
bidrag önskas till någon mer aktivitet måste en detaljerad budget medfölja bidragsansökan.
Värmland/Dal
Styrelsen godkänd. Verksamhetsplaner inför 2006: spårhelg under våren, MH, utbildning M3,
ringträning under hösten och aktivitetsdagar.
Beslutades att utse Carina Torpenberg som kontaktperson.
Östergötland
Styrelsen ser ut enligt följande: ordförande Jörgen Aldrin, sekreterare Jenny Lindell, kassör
Nicolas Sundberg, ledamot Margret Borg och Patrik Grönfeldt, suppleant Yvonne Söderström
och Lars Lindström. Revisorer är Peter Bäckstrand och David Bilker. Valberedningen består
av Marie Riedl och Helén Wallman. Verksamhetsplaner för 2006: Rottisträffar i Finspång,
Norrköping och Linköping, parkering och kök årsmötesutställningen, MH:n 2 stycken,
korningar 2 stycken och ÖLOM.
Beslutades att godkänna styrelsen och tillsätta Fredrik Bjurklint som ny kontaktperson
Skaraborg
Aktiviteter under 2006: spår och lydnadsdag och en sökkväll, ringträning, föreläsning med
hjärt- och lungräddning på hund samt två medlemsmöten.
Styrelsen ser ut enligt följande: ordförande Mathias Pehrsson, sekreterare Heli Kokkonen,
kassör Inger Persson. Revisorer är Nicolas Sundberg och Johanna Haglund. Valberedningen
består av Ulla Britt Östman och Karin Glans.
Beslutades att godkänna styrelsen och tillsätta Carina Torpenberg som kontaktperson.
Inkommande skrivelse 121:06 ansökan om ett startbidrag.
Beslutades att Skaraborgs LO ska erhålla 1000 kronor + 10 kronor per medlem per den 31
december 2005.
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Västra
Styrelsen godkänd. De har precis erhållit alla papper från tidigare styrelse och har inte haft
någon möjlighet att se tillbaka eller haft något styrelsemöte. Mer information kommer efter
styrelsens första möte. Fredrik Bjurklint kvarstår som kontaktperson.
Småland
Kontaktperson i LO:t är Tommy Ed. Helén Wallman kvarstår som kontaktperson från
styrelsen.
Blekinge
Beslutades att utse Jörgen Blixt som ny kontaktperson.
Ingen har anmält sitt intresse att starta upp Blekinge LO under 2005. Det uppdrogs till Jörgen
Blixt att försöka få igång verksamheten i lokalområdet.
Skåne
Styrelsen godkänd. Planerade aktiviteter inför 2006: 2 MH tillfällen, 1 korningstillfälle,
övriga förslag som lämnas till deras kommittéer är: extra kunskapskurser, etologikurser,
uppfödarutbildningar, grillparty, lära känna varandra ”prata hund”, erfarenhetsutbyte,
ringträning, handlerträning och drive-in utställning.
Beslutades att utse Jörgen Blixt som ny kontaktperson.
Principbeslut gällande startbidrag för nya lokalområden
Beslutades att när ett lokalområde startar upp, och inga fonderade medel finns att tillgå,
kommer ett startbidrag på 1000 kronor + 10 kronor/medlem per den 31/12 året innan uppstart,
kunna betalas ut.
Styrelsemötet avbröts för lunch klockan 12.30 och återupptogs 13.00
§ 23 Kommittéer
Hälsokommittén
Linda Heske har kontaktat ägaren till hund som ögonlysts med diagnosen Retinopati och
informerat om att rasklubben står för kostnaden för en ERG-undersökning, undersökningen
bokas av ägaren. När det gäller kullsyskonet till denne som utfört ERG-undersökning, har inte
rasklubben fått det fullständiga veterinärutlåtandet från SLU. De är kontaktade men
veterinären är sjukskriven. Ansvarig veterinär har lovat att återkomma med fullständiga
kommenterar i början på vecka 12. Vidare gavs en kort information om ärendet. Det har också
inkommit ytterligare ett resultat från en ögonlysning med anmärkning på protokollet.
Beslutades att utse Yvonne Brink som ny kontaktperson och be Linda Heske att informera
styrelsen varifrån externa medel kan ansökas.
Inkommande skrivelse 122:06 Förfrågan om ekonomiskt bidrag för ytterligare en ERG
undersökning har inkommit. Förfrågan avser en importerad hund som är ögonlyst med
diagnosen retinopati. Styrelsen diskuterade fallet och med anledning av den undersökning
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som pågår där mer än en individ i en och samma kull visat förändringar av olika art i ögon
och den här hunden inte är närbesläktad med dessa ser styrelsen det som mycket värdefullt att
även den här hunden kommer till ERG-undersökning samt att en kullsyster som finns i
Sverige kommer till ögonlysning. Sammantaget är informationen av stort värde då det inte
finns nära släktskap mellan individerna.
Då SBK:s Centrala Rasutvecklingssektor och SKK sedan tidigare arbetar med frågan
beslutades att även översända ovanstående ärende till SBK för handläggning. Styrelsen
beslutade meddela SBK att rasklubben står för själva ERG undersökningen samt avgiften för
ögonlysning av kullsystern. Styrelsen inväntar därefter mer information från SBK:s Centrala
Rasutvecklingssektor och SKK:s avelskonsulent i ärendet. Vidare beslutades att ytterligare
bidrag inte kommer att erläggas för ERG-undersökning då resultaten av genomförda
undersökningar bör vara tillräckligt för att konstatera vilken typ av fel som finns inom rasen.
Det uppdrogs till Kerstin Hisengård, kontaktperson till SBK/SKK gällande undersökningarna
att informera hälsokommittén om vidtagna åtgärder.
Beslutet justerades omedelbart
Sjukdomsinventeringen och texten om denna har diskuterats. Tidigare material saknas när det
gäller sjukdomsinventering. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx är tillskriven och ombedd att kontakta
alla som skickat in uppgifter till henne och se om rasklubben kan få detta material. Det saknas
även material från en undersökning gjord gällande alla rottweilers födda 1996. Helén
Wallman har via e-post skickat en fråga till Xxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx men ännu inte fått
något svar. Ett brev per post kommer att skickas ut. Boxerklubben ska enligt uppgift ha en bra
hantering av hälsofrågor. Helén Wallman får i uppdrag att kontakta Boxerklubben och
tillfråga dem hur de arbetar med hälsofrågor. I samband med detta tillfrågas också hur deras
valphänvisning är upplagd.
En arbetsgrupp är utsedd som ska hantera frågor som rör hälsa och åtgärder, en person från
styrelsen skall utses. Organisatoriskt bör hälsokommittén, avelsrådet och arbetsgruppen för
sjukdomar ses över.
Beslutades att hänskjuta frågorna om ny text och hantering av sjukdomsinventering,
representant till arbetsgruppen från styrelsen samt arbetssätt till nästa styrelsemöte. Styrelsen
beslutade att hälsokommittén och arbetsgruppen inbjuds att deltaga på styrelsens
nästkommande möte för att se över arbetsuppgifter, struktur, sammansättning, önskemål m.m.
Inkommande skrivelse 79:06, statistik för hanar och tikar som gått i avel. Hänskjuts till
nästkommande möte.
Internationella & Nordiska samarbetskommittén
IFR möte avhålls under 2006 i Mexico City 6-7 juli. Österrike har sänt ut en skrivelse där de
påtalar att de vill att en simultantolkning till engelska och tyska ska finnas om det skulle vara
så att de bara pratar spanska. De skriver vidare att 50% av tiden i Portugal hölls på spanska.
Simultantolkningen föreslås IFR bekosta.
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Fredrik Bjurklint påtalade att några av deltagarna i VM öppet använt enligt Sverige
otillbörliga hjälpmedel.
Beslutades att tillskriva IFR och informera om att vi är relativt nya inom IPO och tillfråga
dem vilken laglig rätt och vilken policy de har när det gäller hjälpmedel som är otillbörliga i
Sverige så som el och stackel.
Beslutades också att uppdra till Fredrik Bjurklint att se över vilka ekipage som kan vara
aktuella för att åka och representera Rasklubben i Österrike i oktober. Alla var eniga om att ett
ekonomiskt bidrag ska utgå till dem som eventuellt åker.
Korningskommittén
Beslutades att tillsätta Ray Ericsson som ny kontaktperson.
Jane Fyhr och Ingrid Hult ska fundera på vad man kan göra för att öka antalet tillfällen då de
upplever det som ett problem att det är för få mentaltest. Korningskommittén ska också ordna
med exteriörbeskrivare till våra utställningar. Korningskommittén kontaktas för att se över om
ansökan och bokning av exteriörbeskrivare är klart till SSU:n. Förslag inkom på att
korningskommittén ska försöka att arrangera en tvådagarskorning under Skillingarydslägret.
Beslut togs att tillskriva korningskommittén om att de i samråd med MH-kommittén ska
försöka att arrangera korning två dagar under Skillingarydslägret. Förslagsvis kontaktar de
Smålandsdistriktet för att få reda på vilka figuranter som finns i distriktet.
Lägerkommittén
Beslutades att utse Helén Wallman som ny kontaktperson.
Mari Riedl och Cathrine Hoff har hand om mat, mässen, supé och är underhållningsansvariga. Ewa Bergling-Petersson har hand om information, anmälningar, administration och
t-shirts. Ingela Matsson har hand om marker, kartor och boende (husvagncamping och
annexrummen). Fredrik Bratt har hand om marker, militärkontakt, föreläsning
"karta&kompass”. Ian Spurgon har hand om marker, husvagnscampingen (el) och har
kännedom om bra matställen i Skillingaryd. 53 anmälningar har inkommit (70 hundar). De
räknar med totalt 90-100 hundar. Lägerkommittén har fri kost och logi under veckan.
Information ska gå ut till tävlingskommittén och utställningskommittén att lägerkommittén
inte kommer att vara behjälpliga med deras aktiviteter. När det gäller tävlingen kan Yvonne
Brink döma lydnadsklass I om tävlingskommittén har svårt att få fram domare.
Marie Grönberg sköter anmälningsavgifterna, betalar fakturor och bokför. Däremot kommer
e-redovisning att ordnas så att de själva kan kontrollera anmälningarna. Det gavs ett förslag
på att ett medlemsmöte skulle hållas.
Beslutades att ett medlemsmöte kommer att avhållas om det finns möjlighet att i samband
med detta ha ett styrelsemöte.
Inkommande skrivelse 98:06 Ingela Matsson vill att styrelsen ska skicka ut en förfrågan och
inkludera de krav som ställs på hundägarna till alla markägare. Yvonne Brink och Helén
Wallman får i uppdrag att ta fram ett dokument som ska skickas ut till alla markägare och
deltagare på lägret. I detta dokument ska det bland annat finnas information om att alla
Svenska Rottweilerklubben/AfR
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deltagare ska hålla sig efter reglerna. De deltagare som inte följer dessa kommer inte vara
välkomna fortsättningsvis.
MH-kommittén
Beslutades att utse Anna Hellberg som ny kontaktperson.
Förslag gavs att MH-kommittén ska försöka att arrangera tvådagars MH under
Skillingarydslägret.
Beslutades att tillskriva MH-kommittén om att de i samråd med korningskommittén ska
försöka att arrangera MH två dagar under Skillingarydslägret. Förslagsvis kontaktar de
Smålandsdistriktet för att få reda på vilka figuranter som finns i distriktet
MH-kommittén har åtagit sig att skicka ut en enkät till uppfödare gällande arrangemang av
MH:n. Kommittén tillfrågas hur långt de hunnit i detta ärende.
Utbildning av funktionärer, Svenska Rottweilerklubben/AfR centralt har genom Skånes LO
erbjudit Xxxxxx Xxxxxxxxxx att bekosta en beskrivarutbildning på Backamolägret år 2006.
Det ställs en hel del krav innan man får gå denna. Uppdrogs till Helén Wallman att informera
Skånes LO att om Xxxxxx vill gå utbildningen, ska hon bifoga alla sina meriter, det vill säga
de tillfällen hon varit testledare och figurant, till ansökan då det kan vara svårt att komma med
på kursen.
Utbildning av mentaltestdomare. Enligt tidigare beslut skall Patrik Grönfeldt skickas.
Ytterligare en intresseanmälan har inkommit från Cathrine Hoff som också varit behjälplig
vid rasklubbens MH:n och korningar.
Beslutades att anmäla även Cathrine Hoff till utbildningen.
MH-kommittén har inkommit med ett önskemål om att rutinerna för exteriörbeskrivningar för
MH:n ska ses över. Beslutades att nya exteriörbeskrivningsanvisningar ska tas fram. Exakt
hur anvisningarna ska se ut bordläggs till nästa möte.
PR-kommittén
Kerstin Hisengård kvarstår som kontaktperson
Kerstin Hisengård får i uppdrag att be PR-shopen att köpa in boken som Åsa Tova Bergh
skrivit: En rottweilers försvarstal.
Registerkommittén
Beslutades att utse Yvonne Brink som ny kontaktperson.
Susann Östman arbetar idag med att knappa in alla exteriörbeskrivningsprotokoll och har
gjort så i flera år.
Beslutades att tillsätta Susann Östman i registerkommittén. Det uppdrogs till Helén Wallman
att delge Sören Bexander och Susann Östman kontaktuppgifter till varandra.
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Styrelsemöte 2006-03-18 – 2006-03-19 i Södertälje

8

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Marie Löfqvist arbetar idag med uppgifter som ligger inom valphänvisningen, inte
registerkommittén.
Beslutades att Marie Löfqvist ingår i valphänvisningen och entledigas från
registerkommittén.
Beslutet justerades omedelbart.
Det saknas registerutgåvor för år 2003-3005. Förslagsvis försöker år 2003-2004 års
registerutgåvor att tas fram under år 2006. Det är ett årsmötesbeslut på att registerutgåva ska
utges vilket påtalades på årsmötet. Då föregående styrelse ej upptagit kostnader för
registerutgåvor under innevarande verksamhetsår beslutade årsmötet att godkänna de
kostnader som uppkommer för registerkommitténs utgåvor under året vilket också togs till
årsmötesprotokollet.
Beslutades att Yvonne Brink kontaktar Sören Bexander för att försöka se över möjligheterna
till att ta fram registerutgåvor för 2003-2004 under året. När det gäller avelsdata kommer det i
ett senare skede utvärderas om det går att använda. Det uppdrogs till Kerstin Hisengård att
bevaka hur det går med avelsdata.
Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp till nästkommande årsmöte för diskussion med
anledning av SKK:s nya program där samma uppgifter kan tas ut av den enskilde
medlemmen/uppfödaren. Med anledning därav kan eventuellt kravet på att årligen ta fram en
registerutgåva tas bort.
SSU-kommittén
Berit Wallin Håkansson kommer till SSU:n och utför ögonlysning.
Tävlingskommittén
Fredrik Bjurklint kvarstår som kontaktperson.
År 2007 kommer bruksmästerskapet att arrangeras i alla grenar av Kinds BK i september –
oktober istället. Detta för att man ska hinna komma igång med träning och tävling innan
Mästerskapet. Fredrik påtalade att Kinds BK förvarnat om att det kan bli svårt att få till så
många spår som kommer att krävas för att alla anmälda ska få komma med. Det kan innebära
att det blir lottning för dem som ska få deltaga. Kanske finns det möjlighet att
omkringliggande klubbar kan hjälpa till med marker. Uppdrogs till Fredrik att se över detta.
Fredrik fick också i uppdrag att kontakta Emilie Johansson och be henne att tillfråga klubb i
Värmland om de kan arrangera mästerskapet inför år 2008. Om det ska arrangeras i alla
grenar bör även detta mästerskap arrangeras under september.
Inkommande skrivelse 81:06 Det har inkommit en fråga från tävlingskommittén om att ta
fram ett vandringspris som tack till arrangören av Bruks SM. Förslag inkom på att ta fram
standar istället.
Beslutades att klubbarna som håller i vårt bruksmästerskap ska premieras med ett standar.
Uppdrogs till Yvonne Brink och Fredrik Bjurklint att se över priser på standar.
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Fredrik Bjurklint lämnade in ett önskemål om att få gå IPO domarutbildningen. Han har
tidigare skrivit ett prov men vid det tillfället ej fått tillgång till hela provet. Han skulle kallas
till nästa tillfälle men har ej blivit kallad. Då styrelsen finner det viktigt att utbilda en domare
som har rätt inställning till sporten beslutades att se över möjligheterna att själva arrangera en
examination eller försöka få en plats hos någon annan arrangerande klubb. Uppdrogs till
Yvonne Brink att undersöka med SBK:s tävlingssektor när nästa teoretiska aspirantprov för
IPO domare skall genomföras och anmäla oss som arrangör.
Fredrik Bjurklint deltog ej i beslutet.
Uppfödarkommittén
Beslutades att utse Carina Torpenberg som ny kontaktperson.
Anteckningarna från konferensen är väldigt omfattande och det kan bli problem om allt ska
publiceras i tidningen. Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx ska korrekturläsa och
godkänna anteckningarna innan de publiceras.
Beslutades att en notis läggs in i tidningen om att anteckningarna kommer att finnas på
hemsidan. Den som absolut inte har möjlighet att få ut dessa på något sätt kan kontakta
rasklubben och få en papperskopia.
Under sista uppfödarkonferensen framkom det önskemål om en tvådagars konferens under
hösten. Under februari genomfördes en endagskonferens och ytterligare en endagskonferens
är planerad. Styrelsen diskuterade önskemålet och uppmanar uppfödare och andra intresserade
att delta på SBK:s centrala avelsmåls- och uppfödarkonferens den 28-29/10 2006 och att
uppfödarkommittén planerar och budgeterar för en tvådagarskonferens 2007.
En kort genomgång gjordes av ärendet gällande stubbsvansade och kuperade hundar och
föregående styrelses hemställan till SBK om utställningsförbud för dessa. I dagsläget är det
endast Sverige av de nordiska länderna som tillåter kuperade hundar att deltaga på officiella
prov och utställningar. Detta medför en möjlighet för dem som köper kuperade hundar att
meriterar hundarna i Sverige.
Mötet avbröts för fika 15.45 och återupptogs igen klockan 16.00
Utställningskommittén
Beslutades att utse Kerstin Hisengård som ny kontaktperson.
Fråga från utställningskommittén gällande eventuell utställning i samband med
världsutställningen 2008. När beslut togs om att arrangera en utställning i samband med
Världsutställningen var tanken att SSU eventuellt skulle ställas in.
Beslutades att SSU-kommittén ansvarar för utställningen i samband med 2008 års
världsutställning. Detta innebär att belastningen på utställningskommittén inte blir högre än
vanligt, det vill säga de kommer att ha tre utställningar att arrangera.
Beslutades att som domare i första hand tillfråga våra svenska specialdomare och om detta
inte räcker, tillfråga specialdomare från våra Nordiska grannländer.
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Årsmötesutställningen i Skärlunda Ridhus var ett jättebra arrangemang och sköttes av alla
involverade på ett föredömligt sätt.
Valphänvisning
Beslutades att utse Ray Ericsson som ny kontaktperson.
Marie Löfqvist utför idag arbetsuppgifter som ingår i valphänvisningen.
Beslutades att tillsätta Marie Löfqvist i valphänvisningen.
Avelsråd
Beslutades att utse Ray Ericsson som ny kontaktperson
Det är få avelsrådgivningar under ett år, förra året var det endast 6 stycken. Maria Bexander
sköter alla inavelsberäkningar. Avelsrådets organisering, sammansättning och arbetsuppgifter
behöver ses över.
Beslutades att inbjuda avelsråden till nästa möte och hänskjuta diskussion om avelsrådet till
dess.
Medlemshantering
Helén Wallman kvarstår som kontaktperson.
En fråga har inkommit till medlemshanteringen gällande prenumeration på tidningen utan
medlemskap. Idag kostar ett utomlandsmedlemskap 670 kronor. Det finns en person från
Norge som är medlem i Norska rottweilerklubben och det som motsvarar SBK. Personen
önskar att endast betala för en prenumeration. Jenny föreslår att man då vi har ett samarbete i
Norden kunde erbjuda dessa, om de är medlemmar i sitt hemland, en prenumeration av
tidningen för 300 kronor. Utskicken skulle då göras av Jenny. Yvonne Brink får i uppdrag att
se över utomlandsmedlemskap och möjligheten till detta. Det uppdrogs åt VU:t att ta ett
beslut i frågan.
Christina Blidberg har påtalat att förra årets utskick var c:a 500 och att registreringssiffran för
valpar nästa 3 gånger så hög. Hon tror inte att siffran på redan tidigare medlemmar kan vara
så hög som nästan ett 1 000-tal. Statistik förs nu över detta
Webbmaster
Helén Wallman kvarstår som kontaktperson
Sid Flemström har fått in en förfrågan gällande rasklubbens webbhotell om det finns
möjligheter att lägga upp lokalområdes sida där också. Uppdrogs till Helén Wallman att
kontakta Sören Bexander och tillfråga om den möjligheten finns.

Redaktionen
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Beslutades att Yvonne Brink blir ny ansvarig utgivare och kontaktperson Styrelsen beslutade
att tidigare beslut skall kvarstå att redaktören och ordföranden är de enda som ska kunna
stoppa pressarna. Tryckeriet informeras om att ordföranden ändrats till Yvonne Brink.
Önskemål om att alla ska få läsa igenom tidningen innan tryck och att alla lämnar eventuella
synpunkter till Yvonne Brink Det informerades att redaktören inte har möjlighet att korrigera
små fel så som stavfel vid det tillfället utan det måste i göras i god tid till nästa nummer.
Beslutades att alla i styrelsen ska läsa tidningen innan den går i tryck men att eventuella
kommentarer ska lämnas till Yvonne som kommer att ta bort sådant som inte anses väsentligt
att ändra innan tryck.
Inkommande skrivelse 103:06 Annonsör om annons i tidningen. Material till en annons är
inskickat till redaktören. Redaktören har kontaktat avsändaren och informerat om att
annonsen ej kommer att bli bra då materialet var bristfälligt. Annonsören hade ej möjlighet att
se över detta. Redaktören ombads göra vad denna kunde med annonsen. Klagomål har nu
inkommit från annonsören där svar önskas om vad styrelsen tänkt göra med den felaktiga
annonsen.
Då annonsören fått information om att materialet varit bristfälligt och bett redaktören att göra
annonsen så bra det går med det material som fanns, beslutades att ingen kompensation
kommer att göras för annonsen.
Beslutades att tillsätta en ny kommitté: Infokommitté.
Infokommitté
Föreslogs att följande ingår i kommittén: Fredrik Bjurklint, Jörgen Blixt, Yvonne Brink och
Helén Wallman. Uppdrogs till Yvonne Brink att tillfråga Sören Bexander att ingå i
kommittén. Inom denna kommitté kommer bland annat att undersökas om möjligheterna att
göra en informationsfilm om rottweilern. Sören Bexander, som har undersökt frågan, har
påtalat, att detta är ett alltför stort projekt för en person. Diskuterades olika former av
infomaterial, hur man skall komma ut i massmedia med en mera positiv bild av rottweilern,
den tidigare utbildningen som funnits inom SBK (presstalesman) i att möte pressen i olika
sammanhang.
Styrelsen kunde konstatera att det finns mycket att göra inom området.
§ 24 Ekonomi
Ersättningsnormer måste ses över. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av:
Yvonne Brink, Marie Grönberg, Anna Hellberg och Kerstin Hisengård för att se över och ta
fram förslag på ersättningsnormer. Gun Bergquist har ett abonnemang för inkommande
samtal. Ray Ericsson fick i uppdrag att kontakta Gun och se över hennes abonnemang. Guns
telefon ska, om den är låst, öppnas för utgående samtal, specificerad räkning beställs och Gun
kan då nyttja den till samtal för Avelsrådet och valphänvisningen.
Inkommande skrivelse 109:06 försäkring av klubbens material. Detta måste ses över och till
att börja med måste styrelsen få information om vad som finns i alla lokalområden och
kommittéer. Kerstin Hisengård fick i uppdrag att kontrollera exakt var SSU-kommitténs
Svenska Rottweilerklubben/AfR
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högtalaranläggning finns. Ingela Mattson har redan fått i uppdrag att hämta lägerkommitténs
saker. Vad alla kommittéer och lokalområden har för material kommer att tas upp på LO- och
kommittékonferensen.
PR-kommittén sköter sin bokföring själva och redovisar in till Marie Grönberg kvartalsvis.
Mats Hedberg sköter även i fortsättningen utställningskommittén och skickar in allt till Marie
Grönberg kvartalsvis.
Frågor om MH-kommittén, lägerkommittén och SSU:n bordlägges till nästkommande möte.
§ 25 Arbetsfördelning och organisation
Webbansvarig har fått in och lämnat önskemål om att protokollen ska läggas ut på hemsidan.
Beslutades att det i protokollen som berör medlemmarna, ska läggas ut på hemsidan när
protokollen är justerade, godkända av styrelsen, avpersonifierade samt att besluten som kan,
är effektuerade. Uppdrogs till Helén Wallman att informera webbansvarig och skriva en
information till hemsidan om detta.
Patrik Grönfeldt har erbjudit sig att skräddarsy reseräkningen för styrelsen. Styrelsen tackar
för erbjudandet och det uppdrogs till Helén Wallman att be Patrik att ta fram en sådan.
Anders

Fält har erbjudit sig att även i fortsättningen ha hand om kontakten med tryckerierna.
Styrelsen tackar för erbjudandet och Beslutade att Anders Fält har hand om kontakten med
tryckerierna.
Tävlingsböcker, vi har som utfärdande organisation inte kontroll över vilka böcker som
lämnats ut bakåt i tiden då listan fram till och med 2004 saknas. Annonsering har skett på
hemsidan och i tidningen men alla har inte gått att spåra.
Yvonne Brink får i uppdrag att be Bo Wiberg att skriva om årsmötet till tidningen. Helén
Wallman får i uppdrag att be Therese Hill-Olsson att spara ner bilderna från årsmötet på CDskiva och skicka in då de sitter på uppringt modem och inte kan skicka så stora bilder som
krävs till tidningen. Ersättning för skiva och porto fås om de önskar.
Mötet ajournerades klockan 17.30 och återupptogs söndag den 19/3 klockan 10.00.
§ 26 Val av ombud kongressen
Föreslogs att Fredrik Bjurklint, Ray Ericsson och Helén Wallman ska representera rasklubben
på kongressen
Styrelsen beslutade enligt förslaget och uppdrog till Helén Wallman att anmäla till SBK
§ 27 Val av ombud till RUS/RAS-konferens 8-9 april
Föreslogs att Kerstin Hisengård ska deltaga på konferensen.
Beslutades enligt förslaget.
§ 28 Exteriörbeskrivarkonferens
Antalet deltagare är 5 personer, se bifogad lista. Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
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Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx XXX, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
XX-xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§ 29 LO- och Kommittékonferens
Datum fastställdes till den 23-24 september. Helena Strömberg och Leif Öberg är tillfrågade
om de vill hålla i konferensen på plats. Förslag på plats måste tas fram så snart som möjligt.
Uppdrogs till Helén Wallman att skicka ut en kallelse till alla Lo:n och kommittéer och
eventuella kontaktpersoner snarast med information om datum och att plats meddelas senare.
Alla i styrelsen försöker at se vad det kan finnas för alternativ på plats för konferensen.
Utöver konferensmöjligheterna bör det också finnas möjlighet att äta gemensamt på kvällen.
Punkten justerades omedelbart.
§ 30 Övriga frågor
Uppfödare på hemsidor, centralt och lokalområden. Möjligheterna till att lägga ut uppfödare
på hemsidorna ska ses över, innan dess ska inga uppfödare finnas med på hemsidorna.
Valphänvisning på lokalområdens hemsidor: När det gäller hänvisningar så får
lokalområdena gärna länka direkt till centrala hemsidans hänvisningar. Inga egna
hänvisningar får göras på LO:nas hemsidor då dessa inte kan kontrolleras och uppdateras till
centrala valphänvisningen på ett korrekt sätt.
Annonsering av aktiviteter som ej är i LO:ns regi på hemsidorna: LO:n kan inte annonsera
aktiviteter som inte är i lokalområdes regi. Det finns en risk att man får många som då vill
annonsera gratis på hemsidorna. Möjligheterna kan finnas om man säljer annonsplatser som
annonsörerna får betala för. Detta tas med som en diskussion till LO- och
kommittékonferensen.
Handlingsplan RAS Rasklubben har satt upp väldigt höga mål och måste nu försöka att göra
en arbetsplan. Styrelsen diskuterade uppfödarutbildningar och belöningssystem som en del i
arbetet. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Yvonne Brink och
Kerstin Hisengård som fick i uppdrag att göra ett första förslag till handlingsplan som även
skall innehålla delmål.
Mötet avbröts för lunch klockan 12.30 och återupptogs klockan 13.00
Motion nr 1 2005 Rasprofil som var tillstyrkt av årsmötet. Rasklubben har skickat ut en
förfrågan angående Rasprofilen sedan tidigare. Densamma skall tas upp till diskussion på
nästkommande möte. Stockholms universitet har redan tidigare gjort statistiska beräkningar
på vårt MH där det framkommit att det finns en stor arvbarhet i flera egenskaper. När allt
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material kommit in och är sammanställt, kommer ett förslag på rasprofil att tas fram som ska
presenteras xxx Xxx-Xxxx Xxxxxxxx med en fråga om han kan tänka sig att se över profilen.
Utbildningsformer mentaldelen: En diskussion har skett när det gäller utbildningsformer och
ekonomi i samband med dessa. Diskussionen kommer att föras vidare.
Rasklubbsstadgar: stadgarna diskuterades när det gäller de riktade valen (till exempel
sekreterare och kassör). Om ändring av stadgan skall ske måste detta föreslås till SBK. Frågan
hänsköts till nästa möte
Fredrik Bjurklint tog upp en mera allmän diskussion om SBK:s uttagningsrutiner och att SBK
inte genomför uttagningar av deltagare på samma sätt inom de olika grenarna. Fredrik tog
också upp frågan gällande sponsring av ett eventuellt VM-lag.
Bordlagda paragrafer
§ 18 Styrelsemöten 2006
Ett VU-kvällsmöte bokades in till den 19 maj. Preliminärt bokades det ett möte i samband
med lägret i Skillingaryd, någon av dagarna 15-16 juli altarnativt 21-22 juli. Om styrelsemöte
hålles någon av dessa datum kommer också ett medlemsmöte att hållas i Skillingaryd.
Styrelsemöte bokades den 22 september i samband med konferensen samt den 18-19
november i Stockholmsområdet. Ytterligare möte/möten kan komma att behövas.
§ 21 Uppdragslista
Nedan nämns sådant som ska bevakas eller åtgärdas. I Övrigt se bifogad lista med
kommentarer.
Fredrik Bjurklint
Ta fram ett datum till IPO-helg 2. Inväntar kalender för andra datum återkommer om detta.
Anders Fält
Uppfödarkommittén: informera om följande:
- en närmre kontakt bör hållas mellan uppfödarkommittén och styrelsen inför nästa
konferens och att inte alla betalat för sin dricka. Uppdrogs till Helén Wallman att
informera Helena Nylander om detta.
Ellinor Lindestam
366:05 Royal Canin Sverige AB förslag på avtal. Det har inkommit flera som vill sponsra vid
våra utställningar. Ellinor Lindestam kommer att utreda detta vidare. 64:06.
Utställningskommittén fråga om sponsring, Ellinor Lindestam ser över detta. Uppdraget
kvarstår. Anna Hellberg kontaktar Ellinor och ser hur arbetet går.
65:06 Tävlingskommittén fråga om tävling Skillingaryd Ellen försöker få tag på funktionärer
och kontaktar tävlingskommittén. Uppdraget kvarstår. Anna Hellberg kontaktar Ellinor och
ser hur arbetet går.
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Kontakta Övre Norrland och informera om att de måste lägga in i tidningen om de vill ha ett
möte så att alla medlemmar är stadgeenligt kallade. Helen Wallman får i uppdrag att
informera i utskick som görs till alla lokalområden.
Informera Värmland Dal om deras bidrag, samt hjälp att jaga sponsorer åt dem. En ansökan
om ytterligare bidrag kan alltid göras, däremot anser styrelsen att aktiviteter så som en
ringträning eller en spårhelg måste gå ihop sig ekonomiskt om de ska arrangeras. Om inte
LO:t har utrymme att bära en förlust på den typen av aktiviteter, bör aktiviteten avbokas.
Helén Wallman får i uppdrag att informera i utskick som görs till alla lokalområden.
Förmedla till utställningskommittén att mer hjälp och stöd måste ges till fotografen under
årsmötesutställningen. Ellinor kommer även att kontakta några av sina valpköpare så att de
hjälper till vid utställningen. Utställningskommittén informeras.
Se till att materialet från lägerkommittén omhändertas. Ingela har varit i kontakt med Xxxxxx
Xxxxxxxxx som skrivit ett kontrakt med Xxxxx Xxxxxxxxx om att han ska få 150
kronor/månad för att lagra lägerkommitténs saker. Xxxxxxx har informerat Ingela om att
sakerna inte står i vägen och att det inte är någon brådska att hämta dem ännu. Ingela hämtar
dem vid tillfälle dock innan årsmötet 2006. Xxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx.
Xxx har varit i kontakt med Xxxxx Xxxxxxxxx som lovat att återlämna pokalen från
lydnaden lägret. Pokalen har hon inte fått ännu. Xxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx.
§ 31 Mötets avslutande
Ordföranden Yvonne Brink tackade alla för visat intresse och en kort summering om hur
helgens förhandlingar gått gjordes. Mötet avslutades klockan 15.00 söndag.

Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande
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