Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfRs VU-möte den 3
oktober 2007
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git
Rammus Kassör samt Helén Wallman sekreterare
Inbjudna till mötet var även representant från Skaraborgs LO samt representant från
utställningskommittén.
Frånvarande: Ulla-Britt Östman Skaraborgs LO, Jenny Lindell Utställningskommittén
§ 1 Mötets öppnande
Angelina Ohlsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
§ 3 Val av justeringsman
Beslutades att utse Ann-Git Rammus att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 4 Utställningar 2010
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelse har vid möte den 7-9 september 2007 tagit följande
beslut:
Inkommen skrivelse 209:07 SBK ansökan om utställning 2010, beslutades att fastslå platser
för utställning enligt följande:
2010-03-07 Borlänge/Falun Årsmöte
2010-05-22 Hässleholm
2010-07-05 Visby med reservation om Lokalområdet vill arrangera denna utställning
2010-09-18 Eskilstuna
Efter detta beslut inkommer förfrågan från Skaraborgs LO om att få arrangera utställning i
slutet av maj månad. Styrelsen ser positivt på Skaraborgs önskemål och har därför bjudit in
till en diskussion om detta tillsammans med utställningskommittén.
När det gäller Visbys utställning så skall denna utvärderas innan något beslut om ny
utställning kommer att tas. Visbys utställning kommer ej att ansökas för i övrigt kvarstår
styrelsens tidigare beslut.
VU:t ser positivt på att Skaraborgs LO vill arrangera men då de ej närvarat vid mötet så
önskar VU:t att Skaraborg kommer in med förslag på nytt datum som ej krockar med
ovanstående datum. Vidare vill VU:t också betona att SSU:n kommer att hållas den 11-13
juni då världsutställningen hålls i Köpenhamn 24-27 juni så att lokalområdet även tar hänsyn
till dessa datum vid framtida planering.
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§ 5 Återbetalning av lägeravgift från år 2005
Det har inkommit en förfrågan från en medlem om att få tillbaka sin lägeravgift från år 2005.
Vid genomgång av bokföringen 2005 framgick det att denna redan återbetalats efter lägret.
Efter ytterligare en kontakt med medlemmen framkommer det att man fått ett utbetalningskort
men att man ej hämtat ut dessa pengar.
Med hänvisning till att en utbetalning redan gjorts för två år sedan som medlemmen ej tagit ut
samt att bokslut för år 2005 varit och att man därefter valt att vänta i två år med att
återkomma för att få tillbaka dessa pengar så beslutades det att inte någon mer utbetalning
kommer att göras.
§6 Mötets avslutande
Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för ett bra möte och förklarade sedan mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Angelina Ohlsson
Ordförande

Ann-Git Rammus
Kassör
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