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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon 
den 1 november 2007 
 
Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git 
Rammus kassör, Carina Torpenberg ledamot, Anna Hellberg, Roberto Axelsson suppleanter 
och Helén Wallman sekreterare  
 
Anmält förhinder: Fredrik Bjurklint och Ray Ericsson 
 
§ 59 Mötets öppnande 
Då samtliga ej kunde deltaga i inplanerat möte gällande ersättningsnormer har följande 
omfördelning gjorts. Vision och strategi, ersättningsnormer, budget och verksamhetsplan för 
år 2008 kommer att behandlas på ordinarie styrelsemöte, övriga punkter kommer att 
behandlas på detta extra insatta telefonmöte. Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade därefter 
alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 60 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 61 Val av justeringsman 
Kerstin Hisengård valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
§ 62 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2007-09-07 – 2007-09-09 samt VU-protokoll från möte 2007-
10-03 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 63 Inkomna skrivelser, bilaga 1 
Inkomna skrivelser 283:07 – 324:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 64 Avgående skrivelser, bilaga 2 
Avgående skrivelser UT54:07 – UT56:07 genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 65 aktivitetskalender under verksamhetsåret 
Inga planerade aktiviteter finns kvar under november, Rasmonter 15-16 december 2007 Stora 
Stockholm skall läggas till beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att meddela 
webbmastern. 
 
§ 66 Genomgång av uppdragslista, bilaga 4 
Genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 67 Lokalområden  
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera 
 
Nedre Norrlands LO 
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Inget att rapportera 
 
Västernorrlands LO 
Inkommen skrivelse 303:07 fråga gällande ekonomi hänskjuts till nästa möte.  
 
Inkommen skrivelse 321:07 Västernorrlands LO gällande organisationsnummer, när det gäller 
organisationsnummer så ska lokalområdet enligt uppgift från plusgirot ej behöva ett 
organisationsnummer för att starta ett plusgiro utan ett fiktivt organisationsnummer läggs 
istället upp. Om organisationsnummer behövs för att få köpa föreningsporto kommer centrala 
rasklubbens organisationsnummer kunna användas. Som förening kan lokalområdet ingå 
avtal, äga och skuldsätta sig utan organisationsnummer.  
 
Gävleborg  
Inget att rapportera. 
 
Dalarna 
Inget att rapportera. 
 
Närke/Västmanland 
Inget att rapportera. 
 
Östra 
Inkommen skrivelse 287:07 SBK – SKK gällande rasklubbsmonter, är vidarebefordrad till 
Östra för beställning, kontakt är tagen vid ett flertal tillfällen och önskemål har också lämnats 
vid ett flertal tillfällen att en kopia på avgående skrivelse skall sändas in till huvudstyrelsen. 
Idag har man genom telefonsamtal fått information från ordföranden att montern är beställd.  
 
Sörmland 
Lydnadstävlingen är inställt på grund av för få anmälningar. Lokalområdet arbetar aktivt på 
att försöka få en kontaktperson på varje lokalklubb inom området.   
 
Uppland  
Lokalområdet har lämnat in äskande för MH- och korningsbana samt utbildning av 
funktionärer på totalt 30 000 kronor. Äskandet är vidarebefordrat till mentalkommittén för 
vidare behandling i kommittén inför deras verksamhetsplan och budget 2008. 
 
Gotland 
Inget att rapportera. 
 
Värmland/Dal 
Inget att rapportera. 
 
Östergötland 
Inget att rapportera. 
 
Skaraborg 
Inplanerad ögonlysning har tyvärr fått avbokats på grund av för få anmälningar.  
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Västra 
Inkommen skrivelse 285:07 Västra LO, protokoll styrelsemöte 2007-09-07, centralstyrelsen 
ser det som positivt att lokalområdet arrangerat en ögonlysning, ansökt om MH:n inför år 
2008 samt att de kommer att representera Svenska Rottweilerklubben/AfR vid utställningen 
My Dog i januari.  
 
Kerstin Spåre och Yvonne Hansson kan gärna tänka sig att ha hand om MH och korning inför 
nästa år. Beslutades att uppdra till Anna Hellberg att informera mentalkommittén om detta.  
 
Småland 
Inget att rapportera.  
 
Blekinge  
Inget att rapportera.  
 
Skåne 
Inkommen skrivelse 320:07 förfrågan om tävling, samtliga ansökningar skall gå genom 
Svenska Rottweilerklubben/AfR centralt som sedan i sin tur gör en ansökan till respektive 
distrikt. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera lokalområdet om detta.  
 
§ 68 Kommittéer  
Fråga gällande tillsättande och avsättande av en person i en kommitté. Sammankallande är 
den som föreslår vilka som ska ingå i kommittén och styrelsen beslutar om vilka som skall 
tillsättas. Styrelsen förutsätter att sammankallande tar en diskussion med berörd person både 
vid önskemål om tillsättande och avsättande. Om en överenskommelse ej kan nås skall en 
skrivelse skickas till styrelsen där båda parter får yttra sig i ärendet för att styrelsen sedan 
skall kunna ta ett beslut i frågan. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att delge 
samtliga kommittéer om detta.  
 
Avel och hälsokommittén 
Inkommen skrivelse 305:07 veterinär gällande ögonfrågan, genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 
Inkommen skrivelse 306:07 SKK inbjudan till kurs i avelsplanering (steg 2) den 26-27 april 
2008. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att vidarebefordra inbjudan till kommittén 
vid nästa kommittémöte.  
 
Inkommen skrivelse 307:07 SKK protokollsutdrag gällande dispensansökan, genomgicks och 
lades till handlingarna.  
 
Gällande hälsoenkät, kommittén kommer att tillfrågas om de kan ta fram en person som kan 
fylla i denna enkät. Namnförslag måste inkomma till styrelsens nästa möte. Om kommittén 
inte kan ta fram ett namn till styrelsens nästa möte kommer istället styrelsen att utse en person 
för detta uppdrag. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera kommittén. 
Samtliga i styrelsen uppdrogs att fundera på namnförslag till nästa styrelsemöte.  
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Bruksnytt  
Inget att rapportera.  
 
Hänvisning (valp och omplacering)  
Inget att rapportera. 
 
Internationell & Nordisk kontaktperson  
Inget att rapportera.  
 
Medlemshantering  
Inget att rapportera. 
 
PR-kommittén 
Beslutades att uppdra till Helén Wallman att lägga in en annons i nummer 1 2008 att PR-
kommittén behöver hjälp.  
 
Redaktionen 
Inkommande 302:07 redaktionen, fråga gällande ersättning för CD, beslutades att betala CD-
skivan.  
 
Lägerkommittén 
Inget att rapportera.  
 
Valberedningen 
Inget att rapportera.  
 
Tävlingskommittén  
Inkommen skrivelse 293:07 SBK domarförslag till SM och NOM 2008, föreslogs Kristoffer 
Andersson som IPO-figurant, Fredrik Bjurklint som IPO-figurant samt Lars Åke Czylwik som 
domare. Beslutades enligt förslaget 
 
Beslutet justerades omedelbart  
 
§ 68 – 74  
Hänskjuts till nästkommande möte 
 
§ 75 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Helén Wallman Angelina Ohlsson Kerstin Hisengård 
Sekreterare Ordförande Vice ordförande 


