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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 
september 2006 i Söderhamn 
 
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman 
sekreterare, Marie Grönberg kassör, Carina Torpenberg, Ray Ericsson, Fredrik Bjurklint (fr o 
m § 63) ledamöter, Jörgen Blixt och Anna Hellberg (fr o m § 60) suppleanter  
 
§ 55 Mötets öppnande 
Ordföranden Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 56 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes i befintligt skick.  
 
§ 57 Val av justeringsman 
Mötet valde Carina Torpenberg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 58 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2006-06-03 – 2006-06-04 och VU-protokoll från 2006-08-05 
samt VU-protokoll från 2006-09-02 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 59 Inkomna skrivelser 
Skrivelse nr: 193:06, 209:06, 212:06, 218:06, 232:06, 233:06, 235.06, 236:06 är behandlade 
på VU-möte den 5 augusti i Farsta.  
 
Skrivelse nr: 255:06, 258:06, 259:06 är behandlade på VU-möte den 2 september i Södertälje.  
 
Skrivelse nr: 176:06 – 192:06, 194:06 - 208:06, 210:06 - 211:06, 213:06 - 217:06, 219:06-
231:06, 234:06, 237:06 – 254:06, 256:06 – 257:06, 260:06 – 268:06, se bilaga 1, genomgicks 
och lades till handlingarna.  
 
§ 60 Avgående skrivelser 
Avgående skrivelser UT79:06 – UT96:06 behandlade 2006-08-04.  Avgående skrivelser 
UT97:06 – 100:06 behandlade 2006-09-02. Avgående skrivelser UT101:06 – 111:06, se 
bilaga 2, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 61 Genomgång av uppdragslista 
Uppdragslistan genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 3.  
 
§ 62 Lokalområden 
 
Övre Norrland 
Lokalområdet är i startgroparna men har inte kommit igång ännu.  
 
Gävleborg  
Inkommen skrivelse 176:06 Gävleborgs LO mötesprotokoll genomgicks och lades till 
handlingarna.  
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Gävleborgs LO har ej fått något lån utan endast ett startbidrag. LO:t har också inkommit med 
en information om att de kommer att anordna en IPO helg den 10-11 november. 
Anmälningsavgiften kommer att bli 600 kronor och 250 kronor för åhörare. 
 
Östra 
Östra LO har ansökt om sina officiella aktiviteter inför år 2007. LO:t har inte kommit in med 
några synpunkter gällande gränsdragningen, innan synpunkter inkommit kommer ärendet inte 
åtgärdas vidare.  
 
Uppland  
Inkommen skrivelse 237:06 Upplands LO styrelsemötesprotokoll genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Värmland/Dal 
Carina Torpenberg har varit i kontakt med LO:t, de är idag 4 i styrelsen, det finns endast en 
medlem i Dal, resten är ifrån Värmland. De vill väldigt gärna försöka att arrangera MH och 
MT. 
 
Östergötland 
Patrik Grönfeldt, tidigare vice ordförande, har informerat om att deras ordförande Jörgen 
Aldrin på egen begäran avgått med omedelbar verkan. Patrik Grönfeldt har nu istället gått in 
som ordförande.  
 
§ 63 Kommittéer 
 
Hälsokommittén 
Inkomna skrivelser 180:06 SKK protokollsutdrag gällande DNA-test prcd-PRA, 196:06 
Ögonlysningsresultat SSU:n, 243:06 SBK DNA-test prcd PRA för pudel genomgicks, 
uppdrogs till Helén Wallman att förmedla dessa skrivelser till hälsokommittén.  
 
Inkommen skrivelse 254:06 SKK oregistrerad rottweiler med diagnos Retinopati, uppdrogs 
till Kerstin Hisengård att försöka hitta stammen på denna hund.  
 
Inkommen skrivelse 265:06 SBK utbildningssamarbete mellan SKK och kompetenscentrum 
Smådjur (KSC). Beslutades att i första hand tillfråga hälsokommittén och sedan avelsrådet 
om de kan deltaga vid detta utbildningstillfälle.  
 
Inkommen skrivelse 272:06 gällande hälsokommittén genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta sammankallande i hälsokommittén för att diskutera 
arbetsrutiner  
 
Internationella & Nordiska samarbetskommittén 
Yvonne Brink har hört sig för gällande frågan om otillbörliga hjälpmedel i Tyskland. Det som 
vi i Sverige klassar som otillbörliga hjälpmedel säljs helt öppet i Tyskland  
 
Info-kommittén 
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Inkommen skrivelse 271:06 bland annat gällande text från vår hemsida, övrig text är 
korrigerad och insänd.  
 
Yvonne Brink har haft en kontakt med en person som tidigare varit med och gjort filmer kring 
hund. Uppskattningsvis kommer det att sluta på en kostnad på mellan 50 000 – 60 000 kronor. 
Info-kommittén uppdrogs att ta fram ett förslag på hur vi ska gå vidare till novembermötet.  
 
Styrelsen har från medlemshanteraren fått information om att hon varit inne på Aftonbladets 
hemsida och sett en bild som speglar en ”farlig hund” och där finns en bild på en Rottweiler. 
Förslag på hur man kan visa Rottweilern i positiva sammanhang diskuterades, bland annat att 
lokalområden kan ha olika typer av uppvisningar med Rottweiler. Rasklubbens folder kan 
också finnas på brukshundklubbar och vid informationsmöten och andra hund aktiviteter.  
 
Korningskommittén 
Korningskommitténs sammankallande har inkommit med en separat manual till dem som ska 
arrangera mentaltest. Många av de upptagna delarna finns redan med i de nya 
arbetsbeskrivningarna. En jämförelse mellan manualen och arbetsbeskrivningen ska göras.  
 
Lägerkommittén  
Inkomna skrivelser 224:06 utvärdering av lägret och 266:06 sammanställning av lägret 
genomgicks och lades till handlingarna. Beslutades att införa en anmälningsavgift på 300 
kronor till nästkommande års läger.  
 
Kommittén har fått en bekräftelse på att rasklubben är välkomna igen nästa år den 14 juli till 
den 22 juli år 2007, annonsering kommer att ske i nummer 5 av Rottweilern.  
 
MH-kommittén 
Inkommen skrivelse 253:06 MH-kommittén gällande inställt MH i Mjölby, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Petra Forsén och Helena Strömberg har båda aviserat sin avgång, de slutar efter årsmötet 
(2007-03-04). Annonsering ska göras i tidningen och på hemsidan att vi söker nya ansvariga.  
 
MH kommittén har behov av flera personer 
 
Mentalkommitté 
Styrelsen beslutade att tillsätta en ny kommitté, mentalkommittén. Inom den kommittén 
skall både korning, mentalabeskrivningar och exteriörbeskrivningar implementeras. 
Mentalkommittén skall också arbeta med utbildning av mentalfunktionärer och se till att det 
genomförs exteriörbeskrivningar både vid MH och MT. 
Styrelsen beslutade utse Ray Ericsson som sammankallande i mentalkommittén och uppdrog 
till Ray Ericsson att till nästa styrelsmöte i november komma med förslag till hur kommittén 
skall byggas upp utifrån de arbetsbeskrivningar som idag finns avseende klubbens mentala 
arbetsområden. 
 
PR kommittén 
Hur hanterar vi avgångar om personer med mycket kunskap slutar? 
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SSU-kommittén 
Inkomna skrivelser 178:06, 179:06 SKK anteckningar gällande Circuit 2008, genomgicks och 
lades till handlingarna. 
 
Inkommen skrivelse 222:06 SKK information från ledamöter anvisningar inofficiella 
utställningar, vidarebefordrat till SSU-kommittén.  
 
Inkommen skrivelse 238:06 SKK avtal mellan SKK och AfR gällande Circuit utställning år 
2008, är undertecknad och insänd till SKK  
 
Våra svenska specialdomare ska tillfrågas om de kan döma på vår utställning i samband med 
Världsutställningen 2008. De får då inte döma rottweiler under år 2008 före circuiten.   
 
Telefon som är inköpt till MH-kommittén finns numera hos SSU-kommittén.  
 
Ytterligare en person behövs i SSU kommittén. Det vore lämpligt om någon tysktalande 
ingick i kommittén 
 
Tävlingskommittén 
Kinds BK har haft synpunkter på tidigare insänt kontrakt, vissa korrigeringar är gjorda och 
kontraktet ska skickas till Kinds BK för påskrift.  
 
Inkommen skrivelse 255:06 SBK Tävlingsprogram 2007, en kontakt har tagits med Kinds 
BK, samtliga prov hjälper Kinds BK rasklubben att arrangera, Svenljunga är deras postadress. 
Informationen är vidarebefordrad till SBK. Kinds BK har planerat att ha en genomgång, 
information och lottning på fredagen, tävlingarna startar direkt på lördagen.  
 
Ansvarig i tävlingskommittén har varit i kontakt med en person i Värmland och har tillfrågat 
denne om deras lokalklubb kan vara oss behjälpliga vid arrangemanget kring vårt 
bruksmästerskap år 2008. Personen ska se över om dennes lokalklubb i samarbete med deras 
omkringliggande lokalklubbar kan genomföra arrangemanget. 
 
Fler tävlingar behövs. Ex kan LO´n anordna RAS lydnad. Fler personer behövs i 
tävlingskommittén 
 
IPO 
Med hänsyn till tidigare diskussion kring SBK:s ansvar för IPO och uttagningsrutiner till 
FCI:s VM i IPO beslutades att rasklubben skall tillskriva Förbundsstyrelsen, där rasklubben 
hemställer att SBK ska ta ansvar för de internationella proven på samma sätt som för övriga 
bruksgrenar. För att detta skall kunna bli en verklighet måste SBK centralt implementera 
verksamheten i distrikt och lokalklubbar. Idag är det till största delen Svenska 
Schäferhundklubben som står i fokus för verksamheten. För att andra rasklubbar som arbetar 
med de internationella proven skall kunna bredda sin verksamhet måste SBK aktivt se till att 
ansvaret för verksamheten även läggs på distrikten (även lokalklubbarnas) när gäller 
utbildning av figuranter och domare. De internationella proven är bruksgrenar att jämställas 
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med de ”nordiska” bruksgrenarna och prov och utbildning skall genomföras precis på samma 
sätt d.v.s. av distrikt, lokalklubbar och rasklubbar. 
Tävlingsmässigt bör bl.a. också ett DM vara genomförbart då man idag arrangerar DM svensk 
skydd. 
  
Ett förslag skall också lämnas på uttagning till IPO VM och NOM, förslagsvis ska uttagning 
ske på 5 tävlingar. För att slippa diskussionerna om vem som är figurant respektive domare så 
skall SBK:s tävlingssektor utse dessa funktionärer och det skall vara olika på alla 5 
tävlingarna. Arrangör kan vara både en SBK klubb, distrikt eller rasklubb. SBK:s centrala 
tävlingssektor lägger ut tävlingarna på distrikt och rasklubbar. Uttagningarna ska vara klara 
under juni månad vilket innebär att tävlingarna bör ligga i oktober, november året innan samt 
i april, maj och juni under aktuellt år. Ekipagen skall deltaga på 3 stycken tävlingar, den 
placering man får blir den poäng man får och ekipagen med lägst poäng är de som ska tas ut.  
 
Vidare kommer rasklubben hemställa att SBK ska verka för att Sverige ska skicka ett helt lag 
till IPO VM. Med tanke på de diskussioner och den information som finns idag om 
användandet av el och stackel så önskar Svenska Rottweilerklubben/AfR även hemställa att 
ägarna som ska skickas till VM ska kunna skriva under på att de inte använt otillbörliga 
hjälpmedel så som exempelvis el eller stackel. Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att, innan 
hemställan utgår till Förbundsstyrelsen, kontakta övriga rasklubbar för att få ta del av deras 
synpunkter gällande rasklubbens skrivelse. Frågan skall också lyftas på RASK den 14-15 
oktober. 
 
Beslutet justerades omedelbart   
 
Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att ta fram datum till och arrangera två IPO helgläger nästa år, 
ett läger bör arrangeras i Södertälje och ett nedåt i landet.  
 
Styrelsen konstaterar att det är beklagligt att det är så få rottweiler som är anmälda till vårt 
rasmästerskap i IPO/BSL, det är en del boxrar anmälda, en rottweiler anmäld i IPO:n och 3 
stycken Rottweiler till BSL. Anna Hellberg utsågs att närvara vid rasmästerskapet den 7-8 
oktober som representant från styrelsen. 
 
Styrelsen önskar Fredrik Bjurklint och Masati´s Nora lycka till inför VM i IPO för Rottweiler 
i Österrike.  
 
Uppfödarkommittén 
Inkommen skrivelse 208:06 SBK, inbjudan central avelsmåls- och uppfödarkonferens, är 
inskickad till tidningen och till hemsidan. En representant från avelsrådet och/eller 
uppfödarkommittén kommer att anmäla sig och deltaga på konferensen för rasklubbens 
räkning.  
 
Inkomna skrivelser 256:06 och 257:06 medlemmar om oseriösa uppfödare, genomgicks och 
lades till handlingarna. En diskussion gällande möjlighet till annonseringar på blocket fördes, 
kan en standardtext tas fram som anslutna uppfödare kan använda? Frågan ska lyftas till 
uppfödarkommittén för att tas upp vidare på en uppfödarkonferens. Uppdrogs till Carina 
Torpenberg att informera uppfödarkommittén. 
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Anteckningar från uppfödarkonferens nummer två i år saknas. 
 
Uppfödarkommittén har inkommit med synpunkter på Svenska Boxerklubbens material. 
Uppfödarlistan är inget de tror kan vara aktuellt för Rottweiler på grund av att den anses vara 
för komplicerad då vi har så många uppfödare, en risk är då att vi får färre kullar på vår 
hänvisning och det blir svårt att kontrollera om alla uppgifter stämmer.  
 
Kullstatistiken tror de kan vara användbar men av uppfödarkommittén omarbetad version för 
vår ras.  
 
När det gäller valphänvisningen anser de att det vi använder idag är tillräckligt, dock gärna 
med tillägget från Boxerklubbens valphänvisningsanmälan som börjar med: ”Härmed intygar 
jag”. 
 
Hanhundsregistret anser de vara en god idé men att den bör kompletteras med 
registerkommitténs utgåva.  
 
Vidare lyftes frågan kring hur vi ska få fler valphänvisningar. Regionala adresser och 
uppgifter på våra uppfödare, hur man får dem närmre varandra för att komma framåt med 
rasen, alla uppfödare bör samlas, det bör finnas ytterligare någon form av forum för dem.  
 
Utställningskommittén 
Inkomna skrivelser 181:06 och 260:06 Royal Canin Sverige AB, förslag på avtal sponsring 
genomgicks. En genomgång av Mera Dogs tidigare sponsring gjordes. Då Mera Dog sponsrat 
oss en längre tid kommer de ges möjlighet att lämna ett nytt förslag på avtal gällande 
sponsring innan ett beslut i frågan skall tas. Uppdrogs till Helén Wallman att vidarebefordra 
Royal Canins förslag på avtal till vår, inom rasklubben, ansvariga person för kontakten med 
Mera Dog. 
 
Beslutades att ansökan utställningar inför år 2009 ska göras enligt följande:  
 
8 mars 2009 årsmötesutställning i Borås 
17 maj 2009 rasspecial i Hässleholm  
6 september 2009 rasspecial i Gävle  
 
Inkommen skrivelse 268:06 medlem gällande domare, beslutade att skrivelsen skall 
vidarebefordras till C-RUS, med hemställan om att de vidarebefordrar ärendet till 
domarkommittén. 
 
En sammanfattning av Södertälje utställningen från Kerstin Hisengård och Yvonne Brink 
gjordes.  
 
Inkommen skrivelse 275:06 genomgicks, skrivelsen tas upp till diskussion under LO- och 
kommittékonferensen under arbetsbeskrivningar.  
 
Ytterligare en person behövs i utställningskommittén 
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En fotograf på utställningarna skall skicka med foto till tidningen 
 
Utställningar år 2007 
Domarna är klara inför 2007, på årsmötesutställningen dömer Fredrik Norgren tikar och 
Gerard O`Shea-hanar, i Hässleholm dömer Kate Pinches från England och i Södertälje dömer 
Raiko Rottner från Slovenien.  
 
Anita Whitmarsh har aviserat sin avgång, hon avgår ur kommittén efter nästa årsmöte. 
 
Valphänvisning 
Uppdrogs till Ray Eriksson att ta fram en ny text till valphänvisningen på hemsidan och till 
tidningen.  
  
Inkommen skrivelse 273:06 gällande valphänvisning, beslutades att slå ihop planerade och 
aktuella kullar och ändra rubriken till kullar. När det gäller kullar och omplaceringar som ej 
uppdateras så ska omplaceringshundar i enlighet med tidigare information tas bort efter 1 
månad om inte ägaren hör av sig och förlänger tiden ytterligare 1 månad. Det samma gäller 
valpkullar, efter 9 veckor skall de tas bort om inte uppfödaren hör av sig och förlänger 
hänvisningen, då förlängs den i 3 veckor, om inte en uppdatering sker tas valpkullen bort.  
 
Inkommen skrivelse gällande omplaceringshundar, 274:06, beslutades att hänskjuta frågan 
till diskussion på en uppfödarkonferens år 2007. 
 
Avelsråd  
Inkommen skrivelse 239:06 nya riktlinjer från SKK har inkommit, dessa finns med i 
arbetsbeskrivningarna som behandlas på konferensen.  
 
Webbmaster 
Inkommen skrivelse 247:06 webbansvarig gällande fråga om ändring av text. Ansvarig för 
hemsidan ombeds se över med författaren på texten om vi har tillåtelse att använda den. Om 
rasklubben får nyttja texten får webbansvarig lägga in denna.  
 
Inkommen skrivelse 249:06 webbmaster fråga om inköp av bärbar dator, en planering för 
inköp av dator kommer att kunna göras inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsen 
beslutade att begära att få in ett uppdaterat pris till novembermötet med ytterligare planering 
av vad som behövs för att vår hemsida ska kunna hanteras av webbansvarig.  
 
Inkommen skrivelse 251:06 Webbsidan statistik, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Ansvarig för hemsidan har sett över möjligheter till sponsring, möjligheterna genomgicks.  
 
Konstaterades att informationen på vår hemsida behöver ses över  
 
Infokommitté 
Inkommen skrivelse 277:06 medlem om att köpa sponsrade länkar i högermarginalen 
www.google.se. Uppdrogs till Jörgen Blixt  att se över prisuppgifter på detta.   
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§ 64 Ekonomi 
 
Falkenbergssparbank  8 848,46 
Falkenbergssparbank sparkonto 402 476,77 
Svenska Rottweilerklubben/AfR 99 419,15 
Utställningskommittén 79 406,05 
Korningskommittén 4 113,24 
MH-kommittén 14 326,29 
Lägerkommittén 43 515,21 
SSU-kommittén 1 602,05 
Registerkommittén 29 518,32 
PR-kommittén 55 712,64 
 738 938,18 
 
§ 65 Arbetsfördelning och organisation  
Inkommen skrivelse 187:06 SBK adress på avsändare vid insända uppgifter, genomgicks och 
lades till handlingarna. Informationen kommer att förmedlas till lokalområden under LO- och 
kommittékonferensen. 
 
 
§ 66 Motion nr 1 2005 Rasprofil  
Inrapporterat material ska gås igenom av samtliga till nästkommande styrelsemöte. Samtliga i 
styrelsen skall även ta fram sin uppfattning hur en rasprofil ska se ut. Uppdrogs till Helén 
Wallman att kontakta en genetiker och få eventuella synpunkter på rasprofilen enligt 
årsmötesbeslut. 
 
§ 67 Handlingsplan RAS  
Diskussioner kring RAS kommer att hållas på LO- och kommittékonferensen, tas upp igen på 
styrelsens novembermöte.  
 
§ 68 Kommande styrelsemöte 2007 
Ytterligare ett styrelsemöte bokades in den 3-4 februari. 
 
§ 69 Utbildning 
a)Exteriörbeskrivarutbildning 
Det har inkommit en intresseanmälan från 6 personer till den förberedande kursen inför 
exteriörbeskrivarutbildningen i Södertälje. Bo Wiberg har inte möjlighet att deltaga vid 
denna. Nytt datum ska tas fram till denna aktivitet. Uppdrogs till Helén Wallman att meddela 
alla deltagare om detta.  
 
Inkommen skrivelse 195:06 SBK gällande kursdeltagare, genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
b) mentalfunktionärsutbildningar 
Det finns en person som är intresserad av att gå beskrivarutbildning, uppgifter kommer att 
skickas in till rasklubben.    
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§ 70 Årsmöte 
Ray Ericsson har tagit fram ett förslag på ridhus, Hågelby ridhus. Det kostar 150:-/timme 
mellan 1 – 8 timmar. Beslutades att Ray Ericsson bokar detta ridhus för 
årsmötesutställningen.  
 
Ray Ericsson uppdrogs att inkomma med prisuppgifter på att hålla årsmötet på Quality 
Hotell Skärholmen. Prisuppgifter finns på Södertälje, Sollentuna, Solna och Radisson.  
 
Förtjänsttecken inom klubben, uppdrogs till Yvonne Brink att se över vilka som fått 
förtjänsttecken. En medlem har inte fått sitt 5 års förtjänsttecken. Uppdrogs till Helén 
Wallman att tillse att medlemmen får detta.  
 
Vandringspriser inom Svenska Rottweilerklubben/AfR uppdrogs till Helén Wallman att ta in 
uppgifter på vandringspriser från samtliga berörda kommittéer samt se över övriga 
vandringspriser. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att kontakta Iman Lords gällande 
komplettering kring deras tidigare skänkta vandringspris. 
 
§ 71 Ersättningsnormer 
Yvonne Brink, Marie Grönberg, Anna Hellberg och Kerstin Hisengård kommer att ta fram ett 
förslag till styrelsemötet i november.  
 
§ 72 aktivitetskalender inför nästkommande verksamhetsår 
En genomgång av redan inplanerade aktiviteter inför nästkommande verksamhets år gjordes, 
vidare diskussioner kring förslag på aktivitetslista hänskjuts till nästkommande styrelsemöte. 
Uppdrogs till Helén Wallman att skicka ut en preliminär aktivitetslista till samtliga LO:n och 
kommittéer.  
 
§ 73 Övriga frågor 
Inkomna skrivelser 184:06 Artikel i tidningen gällande uttalande om kuperingar, 240:06 SBK 
angående Hamiltonplaketten och 270:06 Utträde ur klubben genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 
Inkommen skrivelse 221:06 SKK fastställan av RAS, ytterligare en kompletterad RAS är 
insänd till SKK. 
 
§ 74 Mötets avslutande 
Ordföranden Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Yvonne Brink Carina Torpenberg 
Sekreterare Ordförande Ledamot 
 


