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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 
2006 i Nässjö 
 
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman 
sekreterare, Marie Grönberg kassör och Anna Hellberg suppleant.  
 
Anmält förhinder : Jörgen Blixt, Fredrik Bjurklint och Ray Ericsson. Carina Torpenberg 
lördag.  
 
Frånvarande: Carina Torpenberg söndag.  
 
§ 32 Mötets öppnande 
Ordföranden Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 33 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes i befintligt skick. 
 
§ 34 Val av justeringsman 
Mötet valde Anna Hellberg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 35 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2006-03-18 – 2006-03-19 och VU-protokoll från 2006-05-06 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 36 Inkommande skrivelser 
Inkommande skrivelser 155:06-175:06 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 1.  
 
§ 37 Avgående skrivelser 
Avgående skrivelser UT63:06 – UT78:06 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 2.  
 
§ 38 Genomgång av uppdragslista 
Uppdragslistan genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 3.  
 
§ 39 Lokalområden 
Inga kommentarer har inkommit från lokalområden när det gäller korrigeringen i stadgarna 
Beslutade att godkänna de reviderade LO-stadgarna. Uppdrogs till Helén Wallman att skicka 
ut de nya stadgarna till alla lokalområden.  
 
Beslutet justerades omedelbart.  
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera, uppdrogs till Anna Hellberg att kontakta LO:t och avge rapport till VU-
mötet den 2 september.   
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Nedre Norrland 
Inget att rapportera, uppdrogs till Marie Grönberg att kontakta LO:t och avge rapport till VU-
mötet den 2 september.  
 
Gävleborg  
176:06 Gävleborgs LO mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. Uppdrogs till 
Yvonne Brink att kontakta LO:t och avge rapport till VU-mötet den 2 september. 
 
Dalarna 
Inget att rapportera, uppdrogs till Ray Ericsson att kontakta LO:t och avge rapport till VU-
mötet den 2 september.  
 
Närke/Västmanland 
Anna Hellberg och Ray Ericsson har deltagit på LO:ts uppstartmöte. Anna har 
rekommenderat LO:t att köpa in boken Föreningsteknik av Jan Wigdell och att starta en 
studiecirkel i föreningsteknik. Utskick innan mötet var ej gjort, Malin Andersson har ringt till 
medlemmarna. Uppdrogs till Anna att kontakta Malin och se till att kuverten används av 
LO:t och även informera att kostnaden för utskicket kommer att dras från LO:ts startbidrag.  
 
Östra 
Värmdö BK och Östra LO har skrivit ett kontrakt så att LO:t får hålla mentalbeskrivningar 
och mentaltest hos dem. LO:t har även påbörjat kontraktsskrivning med Vällingby BK. De 
planerar en A-figurant utbildning under hösten.  
 
Verksamhetsåret 2007: 3 mentalbeskrivningar och 3 mentaltest är inplanerade under våren 
samt 3 mentalbeskrivningar och 3 mentaltest under hösten.  
 
Uppland  
Inget att rapportera, uppdrogs till Kerstin Hisengård att kontakta LO:t och avge rapport till 
VU-mötet den 2 september.  
 
Gotland 
Inget att rapportera, uppdrogs till Ray Ericsson att kontakta LO:t och avge rapport till VU-
mötet den 2 september.  
 
Värmland/Dal 
Inget att rapportera uppdrogs till Carina Torpenberg att kontakta LO:t och avge rapport till 
VU-mötet den 2 september.  
 
Östergötland 
Inget att rapportera, uppdrogs till Fredrik Bjurklint att kontakta LO:t och avge rapport till 
VU-mötet den 2 september.  
 
Skaraborg 
Inget att rapportera, uppdrogs till Carina Torpenberg att kontakta LO:t och avge rapport till 
VU-mötet den 2 september  
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Västra 
Inget att rapportera, uppdrogs till Fredrik Bjurklint att kontakta LO:t och rapportera till VU-
mötet den 2 september.  
 
Småland 
160:06 Smålands LO utskick, beslutades att utbetala 1 625 kronor till Tommy Edvardsson, 
beloppet kommer att dras från ett eventuellt startbidrag. Uppdrogs till Marie Grönberg att 
kontakta Tommy och informera om detta. Uppdrogs till Helén Wallman att informera 
Tommy om att de ska ha ett konstituerande möte där bland annat öppnande av ett konto ska 
finnas med på dagordningen. Kontot skall förmedlas till Marie Grönberg så att det resterande 
av ett eventuellt startbidrag kan sättas in. Kopia på konstituerande mötesprotokoll ska skickas 
in till Helén Wallman  
 
Blekinge  
Inget att rapportera, uppdrogs till Jörgen Blixt att innan nästa VU-möte den 2 september 
försöka få en kontakt och rapportera av till VU:t.  
 
Skåne 
Inget att rapportera, uppdrogs till Jörgen Blixt att kontakta LO:t och avge rapport till VU-
mötet den 2 september.  
 
§ 40 Kommittéer 
 
Hälsokommittén 
Gun kommer skriftligen att inkomma med synpunkter gällande hälsa, detta ska behandlas på 
nästa styrelsemöte.  
 
Uppdrogs till Helén Wallman att kontakta Linda Heske och ombe henne att komma in med 
statistik och rapport över sjukdomsinventeringen till styrelsen. Helén Wallman kan vara 
henne behjälplig att ta fram diagram om Linda önskar.  
 
Enligt tidigare beslut skall arbetsgruppen för arbetet med sjukdomar, hälsokommittén, 
valphänvisningen och avelsrådet kallas till möte. Vidare diskussion kring sjukdomar, 
sjukdomsinventering och redovisning av denna kommer att diskuteras. Även texten gällande 
sjukdomsinventering skall ses över. Antalet avelsrådgivningar, inavelsberäkningar, 
organisering och sammansättning samt arbetsuppgifter bör ses över.  
 
Gällande Linda Heskes fråga om fortsatt hantering av PRA ärendet. Detta är ett samarbete 
mellan Svenska Rottweilerklubben/AfR, SBK C-RUS och SLU. Idag finns ingen möjlighet 
till ERG-undersökning då det saknas personal med denna kompetens på SLU. SBK försöker 
tillsammans med ögonveterinär att hitta alternativa lösningar för att de två hundar som enligt 
tidigare beslut skall genomgå ERG-undersökning, ska få tillfälle till detta. Rasklubben 
återkommer med mer information till hälsokommittén när sådan finns.  
 
Ansökan om externa medel, för att styrelsen skall kunna ta ett beslut i frågan måste en 
sammanställning på inskickat material komma in från hälsokommittén. Efter detta kommer 
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styrelsen att undersöka vad som är högsta prioritet att undersöka vidare. När ställning till detta 
tagits kommer styrelsen att arbeta vidare tillsammans med därtill utsedda kommittéer.  
 
Hänskjutet från tidigare möte inkommande skrivelse 79:06, statistik för hanar som gått i avel. 
Uppdrogs till Kerstin Hisengård att kontakta övriga i avelsrådet och tillsammans med dem 
diskutera hur detta material skall hanteras.  
 
Uppdrogs till Helén Wallman att tillskriva tidigare veterinär och fråga hur arbetet gått med 
utskick till dem som tidigare rapporterat in till sjukdomsinventeringen. Veterinären ombes 
också skriva fall på de hundar hon ej får tillåtelse att skicka vidare till rasklubben. För att 
styrelsen skall kunna agera när det gäller sjukdomar inom rasen måste styrelsen få ta del av 
materialet som rör detta.  
 
Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta Boxerklubben för att få ta del av deras registerkort 
för kullar.  
 
Internationella & Nordiska samarbetskommittén 
Skrivelse till IFR om otillbörliga hjälpmedel. Skrivelsen avförs, istället kommer rasklubben 
till att börja med att ta in information om hur man ser på detta i Tyskland.  
 
Korningskommittén 
Det är ansökt för exteriörbeskrivning hos SBK den 17 juni i samband med SSU. Bo Wiberg är 
där och beskriver och Jane Fyhr tillfrågar ytterligare en exteriörbeskrivare.  
 
Jane har tagit fram en manual till hur man ansöker om en korning och hur man gör under 
provet. Detta ska skickas in till styrelsen för påseende och sedan läggas ut på hemsidan och i 
tidningen.  
 
Uppdrogs till Ray Ericsson att informera Jane att hon ska begära in uppgifter om planerade 
korningar hos LO:na. Korningskommittén skall också påminnas om att börja planera för 
korning under 2007 års läger.  
En arbetsbeskrivning har inkommit. Jane har påtalat att hon kunde få lite mer respons i 
kommittén.  
Korningskommittén måste börja tänka på nytt material till den nya korningen då 
korningskommittén är huvudansvarig för korningar. 
 
Lägerkommittén  
156:06 Lägerkommittén protokoll från möte nr 3 060508 i Skillingaryd, genomgicks och 
lades till handlingarna. Lägerkommittén har gjort ett jättebra arbete inför årets läger och 
styrelsen önskar dem lycka till inför lägret. 
 
Kommittén har ombetts skicka in en inventarielista till Marie Grönberg. 
 
Enligt information från kommittén fanns det inte behov av att skicka ut skrivelsen till 
markägarna. Kommittén har nu skrivelsen för ett eventuellt framtida behov. 
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MH-kommittén 
Uppdrogs till Anna Hellberg att ta kontakt med kommittén och informera dem om att de bör 
påbörja arbetet med att utföra MH:n under 2007 års Skillingarydsläger.  
 
Uppfödarenkät MH/Unghundsbeskrivning 
Enkäten har skickats ut och en del svar har inkommit där det är samma problem som påtalats: 
Svårt med beskrivare, testledare och figuranter. Övriga synpunkter är att de uppfödare som 
anordnar MH borde premieras exempelvis genom att få sitt namn publicerat i tidningen eller 
på hemsidan. Positivt för samtliga var att man får en god inblick i kullen som helhet och att 
det är trevligt att följa upp. Idag har det endast inkommit svar från uppfödare som arrangerar 
MH:n. Uppdrogs till Anna Hellberg att be kommittén att gå igenom alla uppfödare 
registrerade på rottweiler hos SKK och skicka ut e-post till dem som har e-postadress. Vidare 
önskar styrelsen en kontinuerlig rapportering gällande enkätsvaren.  
 
MH-kommittén har framfört synpunkter på att deras hemtelefoner ringer väldigt mycket 
under alla tider på dygnet. Telefontiderna respekteras inte.  
Beslutades att Marie Grönberg ska köpa in en telefon med ett telefonkort till MH-kommittén 
som endast skall användas för inkommande samtal. Utgående samtal görs som tidigare. I dag 
kommer Helena Strömberg att ha den telefonen då hon är sammankallande. Marie Grönberg 
ändrar uppgifter hos SBK när det nya abonnemanget fungerar, Helena Strömberg kontaktar 
Helén Wallman så att en ändring på hemsidan och tidningen kan göras.  
Uppdrogs till Anna Hellberg att informera MH-kommittén om detta.  
 
Förslogs att ändra priset på en unghundsbeskrivning från 105 kronor till 100 kronor från och 
2006-07-01. Beslutades enligt förslaget.  
 
Beslutet justerades omedelbart.  
 
Gällande tidigare hänskjutet ärende, riktlinjer vid exteriörbeskrivning unghund:  
 
Vid officiella arrangemang inom SBK kan beslut om att arrangera unghundsbeskrivning ske 
samma dag. Om endast en unghundsbeskrivning skall göras måste detta anmälas till MH-
kommittén senast 14 dagar innan beskrivningstillfället. Gun Bergkvist har dispens och får 
utföra exteriörbeskrivning på hemmaplan då hon inte har körkort. Om en sådan 
exteriörbeskrivning skall genomföras måste minst 5 hundar vara anmälda och detta måste 
också vara anmält till MH-kommittén senast 14 dagar innan beskrivningstillfället. 
Genomförda exteriörbeskringar skall redovisas senast 1 vecka efter beskrivning.  
Uppdrogs till Anna Hellberg att informera Helena Strömberg som sedan får informera 
berörda.  
 
PR-kommittén 
PR-kommittén deltog under bruksrasmästerskapet i Nässjö.  
 
Registerkommittén 
Konstaterades att registerkommitténs utgåva måste ut.  
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SSU-kommittén 
168:06 Anteckningar från möte 23 maj med SKK ang. World Dog Show 2008, genomgicks 
och lades till handlingarna. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att boka en engelsktalande 
ringsekretare till varje ring snarast samt se till att avtalet undertecknas och skickas iväg. 
Beslutades att Kerstin Hisengård ska vara kontaktperson mot SKK fram till utställningen 
2008.  
SSU 2006 
Tandvisning kommer att ske 1 timme innan bedömningarna startar båda dagarna samt ½ 
timme under lunchpausen båda dagarna. Information om detta och exteriörbeskrivningen 
kommer att skrivas med i PM.  
Ett utskick om att kommittén behöver hjälp är gjort till över 60 uppfödare, endast 4 svar har 
inkommit. Styrelsen ser det av största vikt att medlemmar ställer upp vid våra arrangemang 
för att de ska kunna arrangeras i framtiden. 
 
Tävlingskommittén 
Diskuterade styrelsen inbjudan till IPO VM för Rottweiler som i år genomförs i Österrike i 
oktober. Inventering av IPO ekipage är genomförd. Av de inkomna svaren kunde styrelsen 
konstatera att i år finns endast ett kvalificerat ekipage. 
Beslutades att anmäla Fredrik Bjurklint till VM i Österrike i oktober. Principbeslut gällande 
ekonomiskt bidrag till dem som ska deltaga i IPO VM. Rasklubben har ingen möjlighet att stå 
för samtliga kostnader utan kan endast ge ett ekonomiskt bidrag samt att det är rasklubben 
som anmäler deltagarna och betalar anmälningsavgiften. Målsättningen för framtiden är att 
Sverige skall kunna anmäla helt lag vilket är tre ekipage.  Rasklubben bidrar med 5 000 
kronor per ekipage upp till lagantal som är tre vilket skall tas med i kommande budget för 
tävlingskommittén. Uttagning av de tävlande handhas av styrelsen. Kriterierna för att få åka 
är följande: 2 tävlingar måste ha utförts med lägst antal poäng 250 i vardera. Om rasklubben 
hamnar i den situationen där det finns många kvalificerade ekipage ska prioriteringen ske 
enligt följande. Prioritering ett: C-arbete (skydd), prioritering 2: B-arbete (lydnad) och 
slutligen, prioritering tre: A-arbetet (spår).   
 
Rasmästerskap (SM) i Bruksprov 2007. 
Ett av rasklubben tecknat avtal är skickat till Kinds BK för påskrift.  
 
Rasmästerskap (SM) IPO 2006. 
170:06 Svenska Boxerklubben gällande IPO/BSL-RM. Styrelsen ser positivt på att Svenska 
Boxerklubben deltager på vårt RM.   
Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att kontakta Boxerklubben. Vidare genomför Fredrik 
arrangemanget med Boxerklubben och tar även upp diskussion om hur det ekonomiska ska 
fördelas. Fredrik kan kontakta Marie Grönberg om frågor finns när det gäller de ekonomiska 
delarna. Styrelsen ser det som väldigt positivt att det blir fler hundar och att boxerklubben 
tagit detta initiativ.  
 
Rasmästerskap (SM) Lydnad 2006. 
Lydnads SM i Skillingaryd är klart.  
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Rasmästerskap (SM) i bruks 2006. 
Ett vandringspris är inköpt till Nässjö BK. Styrelsen föreslår att det kan utdelas till Årets 
allroundhund där resultat från bruks, lydnad och utställning kan innefattas. Detta för att 
främja den ”kompletta” brukshunden. Statuterna sätts av Nässjö BK.  
 
Information från Nässjö BK har inkommit gällande deltagande på bruksmästerskapet. 
Ekipage som inte deltagit har ej avbokat utan bara uteblivit. Uppdrogs till Yvonne Brink att 
be att få en lista på vilka dessa personer är. Styrelsen kommer att tillskriva personerna i fråga 
med ett påpekande om det korrekta förfarandet vid förhinder.  
 
Maria Bexander fotograferar vid rasmästerskapet i Nässjö till tidningen och hemsidan.  
 
Uppföljning av tidigare skrivelser 207:05 Årets bragd Rottweiler. Uppdrogs till Fredrik 
Bjurklint att tillfråga Emilie Johansson om hon vill komma in med ett förslag eller om det ska 
avskrivas.  
 
Annonsering i Rottweilern gällande sponsring av ekipage. All annonsering skall betalas enligt 
prislista.  
 
Beslutades att köpa in 10 stycken standar från Gräfsnäs 145:-/styck + 300 kronor i 
uppläggningskostnad. Uppdrogs till Yvonne Brink att beställa standaren. 
 
Uppdrogs åt Fredrik Bjurklint att till VU-mötet rapportera hur det ser ut gällande Emilie 
Johanssons kontakt med klubb som skall arrangera vårt bruksmästerskap 2008. 
 
Förslag från Fredrik Bjurklint har inkommit gällande IPO-helg den 16 -17 september i Kind. 
Pris 1 000:-/ ekipage, 500:-/åskådare. Arvode för instruktör 4 000:- Beslutades enligt 
förslaget. Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att ta hand om arrangemanget och att annonsera.  
 
Beslutet justerades omedelbart.  
 
Inkommen frågeställning avseende organisationen runt SM i bruksprov. Hur skall vi 
tydliggöra all information som bör finnas runt arrangemanget? 2007 är Rasklubben själva 
arrangörer och tar emot anmälningar, gör katalog o.s.v. som sedan vidarebefordras till den 
lokalklubb som genomför det praktiska arrangemanget. Vad skall informationen innehålla och 
hur skall vi organisera? Beslutades uppdra till Carina Torpenberg att komma med förslag till 
nästa styrelsemöte.  
 
Beslutades att anmäla Fredrik Bjurklint till ett teoretiskt prov den 6 september.  
 
Uppfödarkommittén 
Uppdrogs till Carina Torpenberg att kontakta uppfödarkommittén och rapportera av till nästa 
VU möte den 2 september. 
 
161:06 Medlem om oseriösa uppfödare, styrelsen har tagit del av informationen, skrivelsen är 
inte undertecknad. I dagsläget kan inte styrelsen göra något då personen det berör inte är 
ansluten till vår organisation.  
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166:06 Uppfödare om SKK beslut. Uppfödare som i avel använt HD-fria hundar har blivit 
ersättningsskyldig på avkommor med HD-fel. Styrelsen har tidigare behandlat ett liknande 
ärende och tillskrivit SBK C-RUS. Styrelsen hänskjuter frågan till uppfödarkommittén för 
behandling. Uppdrogs till Carina Torpenberg att informera uppfödarkommittén om detta. 
Vidare uppdrogs till Carina att informera uppfödarkommittén om att styrelsen vill få in 
förslag på datum för uppfödarkonferenser inför år 2007 från kommittén senast till LO- och 
kommittékonferensen i september.   
 
171:06, 173:06 Annonser och motannonsering av medlem där hänvisning till rasklubben 
skett. Styrelsen ser det som ett väldigt bra initiativ av medlemmen att motannonsera med 
hänvisning till Rasklubben.  
 
Uppfödarutbildning 
Beslutades att tillsätta Louise Hill som sammankallande när det gäller revidering av 
uppfödarutbildning. Louise inkommer själv med förslag på medarbetare. Böcker från SKK 
efterfrågades. Uppdrogs till Helén Wallman att se över om tidigare inköp gjorts.  
 
Utställningskommittén 
Anmälningstiden avseende Skillingaryd flyttas fram till den 23 juni så att man även kan 
utnyttja PM för SSU som annons. Yvonne Brink och Kerstin Hisengård kommer att åka ner 
för att hjälpa utställningskommittén i Skillingaryd, boende bekostas av rasklubben.  
 
Utställningen i Södertälje i september. 
Kerstin Hisengård har åtagit sig att ordna det praktiska vid utställningen. Alla i styrelsen ser 
över om de kan vara behjälpliga. Arrangemanget bör stödjas centralt så att överskottet går till 
utställningskommittén  
 
Sponsorer 
Royal Canin Sverige AB. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att be Jenny Lindell kontakta 
Royal Canin och få in uppgifter på vad ett sponsoravtal innehåller. Uppgifterna skall finnas 
till VU-mötet den 2 september. Kerstin Hisengård kontaktar också Leif Öberg och omber 
honom att ta fram all information om Mera Dogs sponsring.  
 
Tillägg Domaravtal 
Tidigare framtagen kontraktsbilaga. Uppdrogs till VU:t att se över kontraktsbilagan.  
 
Gällande tidigare insänt klagomål till SKK om val av domare till Världsutställningen 2008. 
Inget svar har ännu inkommit.  
 
Anna Hellberg uppdrogs att tacka Ellinor Lindestam för det arbete hon utfört.  
 
Valphänvisning 
Tillfällig omplacering av hundar på hemsidan. Styrelsen beslutade att även tillfälliga 
omplaceringar är tillåtna på vår hemsida. Uppdrogs till Helén Wallman att meddela Marie 
Löfqvist om detta.  
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Beslutet justerades omedelbart.  
 
Avelsråd  
Diskuterade styrelsen arbetsgången inom avelsrådet. Samtliga underlag som finns redovisade 
i tidningen gällande avelsrådgivningar skall skickas in till sekreteraren för att förfrågan ska 
behandlas av avelsrådet. Sekreteraren skickar ut materialet till avelsråden. Avelsrådet 
besvarar tikägaren skriftligt med en kopia till sekreteraren. Styrelsen anser att en lämplig 
framförhållning för att erhålla avelsråd är 2 månader.  
 
Inkommen statistik – hanhundar. 
Uppdrogs till Kerstin Hisengård att diskutera inkommen statistik med övriga avelsråd och 
rapportera in till VU mötet 2 september. 
SKK Avelsdata 
Vidare uppdrogs till Kerstin Hisengård att fortsätta att bevaka hur det går med avelsdata.  
 
Medlemshantering 
167:06, 169:06 Medlem intresserad som medlemshanterare, Jenny Persson har haft en första 
kontakt med de intresserade, hon inkommer med mer information när de pratats vid mera.  
 
Webbmaster 
Gemensamma webbsidor för lokalområden. Bordläggs för vidare diskussion under 
konferensen och styrelsemötet i september.  
 
Under tre månader har det varit över 67 000 besökare på vår hemsida varav 45 000 varit unika 
användaren. Styrelsen tackar webbmastern för statistiken och vi redovisar tacksamt detta i 
verksamhetsberättelsen till nästa år Uppdrogs till Helén Wallman att ombe Sid Flemström att 
ta fram ett bra sätt att presentera informationen på.  
 
Uppdrogs till Helén Wallman att tillfråga webbmastern om hur undersökningen gått gällande 
möjligheter om officiell sponsring relaterat till vår ras.  
 
Redaktionen 
172:06 Medlem om annons i tidningen Rottweilern, ett yttrande kommer att begäras in av 
redaktören på inkommande skrivelse.  
 
Tidigare bordlagd fråga gällande skärm med bättre upplösning och dator till redaktören 
diskuterades. Redaktören har via e-post rapporterat att Sören Bexander ordnar en skärm 
Konstaterades att dator inte var aktuellt i dagsläget. 
 
Annonsering 
Fråga från redaktören om annons. Beslutades att redaktören kan erbjuda annonsören en 
kostnadsfri annons.  
 
Principbeslut 
Beslutades att i unika fall där redaktionen/redaktören själv påtalar en brist bör en 
kompensation i form av en kostnadsfri annons kunna erbjudas.  
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Beslutet justerades omedelbart.  
 
Infokommitté 
Tidigare styrelse har påbörjat funderingar kring en film om rottweilern.  Styrelsen diskuterade 
vad en film bör innehålla m.m. Styrelsen beslutade att inom Infokommitténs ramar tillsätta 
en arbetsgrupp som ser över möjligheter samt kostnader, innehåll, upplägg o.s.v. Föreslogs att 
Yvonne Brink, Sören Bexander och Leif Öberg ingår i gruppen och inkommer med ett första 
utkast senast till styrelsemötet i november 2006. Beslutades enligt förslaget. 
 
Uppdrogs till Yvonne Brink, Kerstin Hisengård och Leif Öberg att arbeta fram ett förslag på 
almanacka. Eftersom almanackan skall delas ut 2008 så kan det vara en del av satsningen i 
rasklubbens 40-års jubileum. Den måste ha minst kostnadstäckning. När det gäller bilder och 
uppfödarannonser skall en text läggas ut i tidningen omgående. Bilderna måste finnas på CD. 
 
§ 41 Ekonomi 
Arbetsgruppen för ersättningsnormer kommer in med ett förslag på lösning till VU mötet den 
2 september.  
 
Kassören har upptäckt att summeringen av intäkter och kostnader i framlagd budget i 
verksamhetsberättelsen är felaktig, det är fel på 4 000 kolumn ett och 4 000 kolumn 2.  
 
Kontoställningar:  
 
Falkenbergs företags konto  42 054, 46 
Sparkonto  402 476,77 
Huvudkonto  39 942,40 
Utställningskommittén 32 002,58 
Korningskommittén 3 185,64 
MH-kommittén 14 656,59 
Lägerkommittén 96 711,21 
SSU-kommittén 50 839,65 
Registerkommittén 27 553,22 
PR- kommittén 48 582,14   
 
Totalt 758 004,66 
 
Uppdrogs till Marie Grönberg att arbeta fram en kassörspärm. Marie kommer att skicka en 
ekonomisk rapport med budget till alla kommittéer varannan månad, till Yvonne Brink och 
Kerstin Hisengård en gång i månaden och till övriga i styrelsen en gång i kvartalet.  
 
§ 42 Arbetsfördelning och organisation  
Inget att behandla.  
 
§ 43 Avrapportering kongressen 
Uppdrogs till Ray Ericsson att kommunicera med Fredrik Bjurklint och Helén Wallman och 
sammanställa rapport från kongressen.  
 



      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 

 

Styrelsemöte i Nässjö 2006-06-03 – 2006-06-04 11 

 
§ 44 Avrapportering RUS/RAS-konferens 8-9 april 
Det centrala protokollet inväntas. 
 
§ 45 Exteriörbeskrivarkonferens 
Anteckningar som är utskickade till deltagarna gicks igenom. Om inga kommentarer 
inkommit från någon av deltagarna till den 15 juni skickas anteckningarna ut till alla 
exteriörbeskrivare inom Svensk Rottweilerklubben/AfR.  
 
§ 46 LO- och Kommittékonferens  
Ett prisförslag har inkommit, möjligheter till resor och alternativ skall ses över. Tidsaspekten 
måste ses över och fler förslag inväntas.  
 
§ 47 Motion nr 1 2005 Rasprofil  
Beslutades att ytterligare en förfrågan ska skickas ut till dem som ännu inte svarat, sista 
svarsdatum är 31 juli.   
 
Beslutet justerades omedelbart 
 
§ 48 SBK fråga om funktionsprov (143:06) 
 
Styrelsen beslutade att göra följande yttrande till SBK gällande funktionsprovet.  
 
Styrelsen ställer sig positiv till funktionsprovet och förordar att SBK arbetar vidare med 
projektet. Svenska Rottweilerklubben/AfR ser det som ett bra sätt att kunna se om hunden har 
anlag för näsarbete i olika former. Svenska Rottweilerklubben/AfR ser det som positivt om vi 
kan få löpande information under pågående arbete med provet. Svenska Rottweilerklubben 
hemställer att bestämmelser och anvisningar för framtaget funktionsprov utsändes till SBK:s 
rasklubbar för yttrande innan slutligt fastställande av funktionsprovet. 
 
§ 49 Handlingsplan RAS  
Yvonne Brink och Kerstin Hisengård har arbetat fram en handlingsplan, se nedan.  
 
Handlingsplan RAS. 
Möte i arbetsgruppen ”handlingsplan RAS” 2006-05-17. 
 
Konstaterades att det behövs flera olika insatser för att kunna komma i närheten av uppsatta 
mål. 
Att nå upp till procentsatserna 80 % av populationen är idag en omöjlighet eftersom många 
uppfödare inte är medlemmar och flera uppfödare inte kommer till beskrivning m.m. med sina 
avkommor. Dock skall rasklubben arbeta mot det målet, men eftersom RAS (enligt SKK) och 
dess innehåll skall vara genomfört på fem (5) år så ser vi idag vissa delar som orealistiskt att 
uppnå under den tidsrymden. 
Här behövs bl.a. att flera av våra kommittéer involveras i arbetet. 
 
För att komma igång med arbetet behövs följande åtgärder: 
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• Sjukdomar inventeras. Sammanställningar skall redovisas kontinuerligt. Ansvariga: 
Hälsokommittén och arbetsgruppen sjukdomsinventering. 

• Utvärdering av både hane och tik. Ansvariga: Avelsråden  
• Yvonne & Kerstin har ett möte med Hälsokom., arbetsgruppen sjukdomsinventering 

samt avelsråden. Skall kontrollera om det finns en möjlighet att ha en träff i samband 
med Skillingarydslägret. 

• Mentalbeskrivningar & Exteriörbeskrivningar av unga hundar måste intensifieras. 
Exteriörbeskrivningar måste återupptas då dessa ger en mycket värdefull och viktig 
information om rottweilerns exteriör Ansvarig: MH-kommittén + ytterligare person 
som kan vara behjälplig med exteriördelen. Uppfödarkommittén ansvariga för att få 
med ”alla” uppfödare av rottweiler på MH och även önskvärt exteriörbeskrivning 

• Korning = Mentaltest+Exteriörbeskrivning Ansvarig Korningskommittén. Här 
behövs att den nya mentaltesten kommer igång innan vi gör den stora satsningen. 

• Uppfödarutbildning Ansvarig Avelsråden Kerstin tillfrågar Louise Hill om hon kan 
vara behjälplig med att revidera uppfödarutbildningen. 

• Informationsblad till uppfödare som skall innehålla, allmänt, mål, MH, Rtg, exteriör, 
MT m.m. avseende RAS. Ansvariga: Yvonne & Kerstin 

• Medlemsvärvarsatsning. Behövs för att få med så många rottweilerägare som möjligt 
med tanke på den höga målsättning klubben satt upp i RAS när det gäller olika typer 
av kontroller (röntgen, MH o.s.v.) Ansvarig att försöka få fram ett bra underlag för 
medlemsvärvning läggs på Infokommittén med Jörgen Blixt som ansvarig för att ta 
fram förslag på underlag. 

• Lokalområden. Samtliga lokalområden måste involveras för att få igång 
mentalbeskrivnings och exteriörbeskrivarverksamheten 

• Röntgen HD & Armbågar. Ansvarig: Uppfödarkommittén arbetar med att få 
uppfödare att komma till röntgen med ”alla” av dem uppfödda rottweiler.   

 
Beslutades godkänna handlinsplanen. Uppdrogs till Yvonne Brink att vidarebefordra 
informationen till Jörgen Blixt.  
 
Beslutades att godkänna nya RAS och uppdrogs till Helén Wallman att lägga ut detta på 
hemsidan. Nya ras har skickats in till SBK C-RUS och SKK.  
 
§ 50 Kommande styrelsemöten 2006 
VU-möte den 2:e september, styrelsemöte i samband med LO- och kommittékonferensen 22-
23-24 september samt styrelsemöte 18-19 november. Ytterligare ett styrelsemöte i januari 
alternativt i februari kommer att bokas upp under hösten.  
 
§ 51 Godkännande av kompendier på Rottweiler 
Beslutades att godkänna kompendiet. Uppdrogs till Helén Wallman att skickas detta till SBK 
C-RUS för vidarebefordran till SKK för godkännande.  
 
§ 52 Utbildning 
a) Exteriörbeskrivarutbildning - Unghund. 

En utbildning kommer att hållas för exteriörbeskrivare -unghund  
Utbildningen skall genomföras under tre helger.  
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Godkända beskrivare kommer att få exteriörbeskriva vid Mentalbeskrivning Unghund 
(MH) 
Datum för exteriörbeskrivarutbildningen skall tas fram snarast. Föreslogs att Anders 
Lyrholm kontaktas för att hålla anatomiavsnittet.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget och uppdrog till Yvonne Brink att boka datum 

 
Förkunskaper   
- Intresse för exteriör måste finnas 
- Lite erfarenhet av utställningsverksamhet är ett plus 
- Tycka om att arbeta med människor och hundar 
- Delta i en introduktionsdag som skall innehålla lite allmänt runt exteriörbeskrivning 

och lite ”prova på” eller sedan tidigare innehar motsvarande kunskaper. 
- Datum för en introduktionsdag kommer att finnas på hemsidan och i tidningen. 
 

Beslutades att avauktorisera Maria Antegård som exteriörbeskrivare då hon efter förfrågan 
meddelat att hon ej kommer att återinträda som medlem. 

 
b) mentalfunktionärsutbildningar 

LO:na ombes göra utskick med förfrågningar om vad som sker på lokalklubbarna och 
distrikten när det gäller mentalfunktionärsutbildningar.  

 
§ 53 Övriga frågor 
Presentkort är inköpta till Lesley Dart och Lennart Garmer som tack för hjälpen när det gäller 
ögonfrågan. Lennart har tackat klubben för presentkortet.  
 
Statuter på hemsidan, en korrigering av Brinketorps VP ska göras, sedan läggs alla statuter ut. 
 
Information om att klubben kommer att lägga ut resultat från tävlingar, prov och utställning 
på hemsidan och i tidningen. Namn kommer att publiceras Detta bör också skrivas in i alla 
PM.  
 
Historiken inom klubben bör fångas upp inför vårt 40-års jubileum år 2008. Uppdrogs till 
Yvonne Brink att se över möjligheterna.  
 
Alla styrelsemedlemmar bör fundera på vilka verksamhetssatsningar som bör göras de 
kommande åren inför höstens budgetarbete 
 
Förtjänsttecken bör ses över inom rasklubben.  
 
158:06 SBK Inbjudan till steg 2 utbildning för sekreterare den 21-22 oktober 2006. 
Beslutades att Helén Wallman får gå utbildningen om hon har möjlighet.  
 
164:06 Pimp My Dog Sweden fråga om reklam på vår hemsida och i tidningen, 
vidarebefordrat till Eva Weijmar med en fråga om att hon skickar ut hur annonseringen i 
tidningen fungerar. Styrelsen beslutade att tackar nej till annonsering från dem. Uppdrogs till 
Helén Wallman att informera Eva Weijmar om detta.   
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§ 54 Mötets avslutande 
Ordföranden Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Yvonne Brink Anna Hellberg 
Sekreterare Ordförande Suppleant 
 
 


