Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg
kassör och Helén Wallman sekreterare
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.
§ 3 Val av justeringsman
Mötet valde Marie Grönberg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
En genomgång gjordes av protokoll från styrelsemöte 2006-03-18 – 2006-03-19. Protokollet
ska tas upp för genomgång och godkännande på nästkommande möte. Helén Wallman fick i
uppdrag att påminna övriga styrelsemedlemmar om att deras uppdrag skall åtgärdas. Det
uppdrogs också till Helén att till nästkommande möte, avpersonifiera protokollet från
konstituerande möte, styrelsemöte samt VU-möte.
§ 5 Styrelsemöten 2006
Följande datum för möten fastställdes: styrelsemöte 3-4 juni i samband med rasmästerskapet i
bruks, 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.
§ 6 Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser nr: 127:06 – 154:06 genomgicks och lades till handlingarna, se
bifogad lista.
§ 7 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser nr UT40:06 – UT62:06 genomgicks och lades till handlingarna, se
bifogad lista.
§ 8 Lokalområden
Om det finns lokalområden som vill arrangera lydnadsprov får de ansvara för eventuellt övereller underskott. Ansökan måste lämnas in till Helén Wallman senast den 1 juni.
Justerades omedelbart.
Beslutades att lokalområdesprotokollen skall dokumenteras i separat pärm hos sekreteraren
centralt.
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PlusGiron och hemsidor: beslutades att inga privata konton får finnas inom föreningen.
Uppdrogs till Marie Grönberg att se över konton och möjligheter till VU-mötet den 2
september. Det uppdrogs också till Marie att se över möjligheterna till ett gemensamt
bokföringsprogram för alla lokalområden. Detta kommer att tas upp till diskussion på LOoch kommittékonferensen. Beslut om eventuella riktlinjer gällande konton och
bokföringsprogram hänskjuts till efter LO- och kommittékonferensen. Frågan om enhetliga
adresser till lokalområdens hemsidor hänskjuts till nästkommande möte.
xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x-x xxxx x xxxxxx.
Övre Norrland
Vilande, inget att rapportera.
Nedre Norrland
Inget att rapportera
Gävleborg
Inget att rapportera.
Dalarna
Skrivelse 135:06, Dalarnas LO styrelsemötesprotokoll från 2006-03-14 genomgicks och lades
till handlingarna.
Närke/Västmanland
Kuvert och porto är skickat till Närke/Västmanlands LO inför utskick 714,80 i porto och
kuvert ska dras av från LO:ts startbidrag.
Östra
Inkommande skrivelse 139:06 Östra LO s bidragsansökan. Beslutades att bidrag på 2 000
kronor skall betalas ut till Östras LO. Vid genomgång av underlagen framkom att läraren var
väldigt dyr och en rekommendation att se över lärare till nästkommande utbildning skall ges.
Många lärare håller dessa kurser för 250 kronor per dag exklusive reseersättning. Önskvärt är
också om andra rasklubbar och lokalklubbar bjuds in till dessa kurstillfällen.
Beslutet justerades omedelbart.
Uppland
Inget att rapportera.
Gotland
Har lämnat in ansökan på bruks- och lydnadsprov, detta behandlas under tävlingskommittén.
De har enligt uppgift fått ett bra fungerande samarbete med Schäferhundsklubben
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Värmland/Dal
Inget att rapportera.
Östergötland
Inget att rapportera.
Skaraborg
Inget att rapportera.
Västra
Västras LO revisionsberättelsen där revisorn föreslår styrelsen ansvarsfrihet har inkommit
skrivelse 127:06.
Småland
Lokalområdet är i ett uppstart skede. De vill göra ett utskick och de har fått erbjudande om
hjälp med kuvert, adresser och utskrift av dokument. Kostnad för ett eventuellt utskick
kommer liksom för övriga lokalområden att dras av från ett eventuellt startbidrag.
Blekinge
Vilande, inget att rapportera.
xxxxx
Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§ 9 Kommittéer
Hälsokommittén
152:06 Veterinär undersökning på hundar födda 1996 har kommit in till klubben. Yvonne
Brink uppdrogs att kopiera fyra exemplar i färg, Uppdrogs till Helén Wallman att skicka ut
till personen som efterfrågat rapporten så snart hon erhållit ett exemplar.
SBK C-RUS (Xxxxxxx Xxxxxxx) måste ombes kontakta SLU så att Rottweilerklubben vet att
arbetet fortskrider och att de två hundar som ska ERG undersökas kommer in för
undersökning. Om inte detta fungerar måste en alternativ lösning ses över. SBK C-RUS ska
även tillfrågas om det är av vikt och värde om vi försöker få en DNA-profil hos OptiGen i
USA. Vidare måste också SLU kontaktas för att se över möjligheterna till blodprov, förvaring
och kostnader och om det är att föredra. Uppdrogs till Yvonne Brink att se över detta. Kerstin
Hisengård rapporterar vad som skett till nästa möte.
Xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x-x xxxx x xxxxxx.
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Info-kommittén
Arbetsbeskrivning bör tas fram. Yvonne Brink ser över det och kommer med förslag till
styrelsemötet i Nässjö.
Beslutades att tillsätta Sören Bexander i Info-kommittén.
Beslutet justerades omedelbart.
Info-kommittén ska ta fram ett förslag på vad som ska vara enhetligt på alla Lokalområdens
hemsidor. Uppdrogs till Helén Wallman att e-posta ut ett förslag till alla i Info-kommittén.
Internationella & Nordiska samarbetskommittén
Skrivelse till IFR, det uppdrogs till Helén Wallman att göra ett utkast som övriga kan se över.
Korningskommittén
Korningskommittén ser problem med att försöka att arrangera korningar i samband med
Skillingarydslägret i år. Målsättningen blir istället att försöka att arrangera korning i samband
med lägret nästa år. Då vi idag har en stor brist på korningar så anser VU:t att det är av
yttersta vikt att korningskommittén engagerar sig aktivt i att arrangera fler tillfällen.
Uppdrogs till Ray Ericsson att ta en diskussion med korningskommittén om hur man på ett
lämpligt sätt kan utöka korningarna.
Beslutet justerades omedelbart.
Tecknande av konton: Jane Fyhr har egna koder och Eva Jonsson är borttagen.
Lägerkommittén
Faktura från Lantmäteriet slutade på 500 kronor mer än tidigare beslutat. Beslutades att
godkänna slutfakturan.
Ingela Mattson kommer att hämta materialet till lägerkommittén den 8:e maj. Hyran för
förvaring av material lägerkommittén kommer att belasta lägerkommittén år 2006. Detta trots
att det inte är nuvarande lägerkommittés beslut att lämna materialet för förvaring.
Inget medlemsmöte kommer att hållas under år 2006. Stor vikt kommer istället att läggas på
LO- och kommittékonferensen. Ett medlemsmöte i samband med Skillingarydslägret planeras
istället in för år 2007.
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. Ett förslag på utskick har
tagits fram och presenterats xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx-xxxxxxxxx. Inga
synpunkter har inkommit från lägerkommittén och styrelsen hade inga synpunkter på detta,
utskicket kan göras.
Kommittén har meddelat att de inte har för avsikt att arrangera brukslydnaden år 2006 där ett
av våra vandringspris utdelas. Eftersom kommittén är nytillsatt finner VU:t det som
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acceptabelt att inte utföra tävlingen men VU:t ser att det är av yttersta vikt att tävlingen
återupptas år 2007. Uppdrogs till Helén Wallman att informera lägerkommittén.
En fråga om inköp av ett hinder på 600 kronor har inkommit från kommittén. Kommittén kan
köpa in hindret. Inköp som går inom budgetens ram behöver kommittén inte tillfråga styrelsen
om. Om däremot budgeten överskrids måste styrelsen se över om det finns medel att
omfördela. Uppdrogs till Helén Wallman att informera kommittén samt att bifoga deras
budget.
PlusGirot, Ewa Bergling Petersson har egna koder så att hon kan kontrollera kontot.
MH-kommittén
En diskussion om exteriörbeskrivningar i samband med MH gjordes. Några synpunkter var att
uppfödarna bör uppmärksammas på att detta behövs. Kanske skall utbildningar hållas inom
rasklubben för klass II beskrivare som sedan kan gå vidare inom SBK som klass I beskrivare
vilket skulle medföra att man är bättre förberedd. Kanske skulle en annan utbildningsplan tas
fram där man kan vara beskrivarelev. Förslag på lösningar kommer att behöva diskuteras
vidare för att vi inte ska tappa information på framtida avelsdjur. Yvonne Brink, Kerstin
Hisengård och Helén Wallman tar fram arbetsmaterial till styrelsen nästa möte. MHkommittén skall också engageras i att vi vill ha fler beskrivningar i samband med MH:n eller
att beskrivardagar hålls.
VU:t diskuterade att Mjölby BK var missnöjda vid MH arrangerat åt Östergötlands LO då
ingen från rasklubben funnits på plats och haft hand om pappersexercisen. Enligt uppgift från
LO:t ska de ta upp detta med Mjölby BK och överenskommelsen skall ha varit att Mjölby BK
tar hand om hela intäkten och även sköter hela arrangemanget. VU:t konstaterade att det kan
vara svårare att få lokalområdes representanter att deltaga då annan klubb fått hela intäkten
och att det därmed inte finns någon ”vinning” för lokalområdet.
Petra Forsén kvarstår som ansvarig för PlusGirot.
PR-kommittén
Ingen förändring när det gäller tecknande av konton.
Registerkommittén
Marie Löfqvist kommer även fortsättningsvis att teckna kontot i registerkommittén där
insättningar gällande valphänvisning sätts in.
SSU-kommittén
Inkommande skrivelse 129:06 SKK inbjudan till informationsmöte Circuit 2008. Beslutades
att Kerstin Hisengård skall deltaga onsdagen den 17 maj, en rapport lämnas till nästa
styrelsemöte. Uppdrogs till Helén Wallman att anmäla Kerstin.
Beslutet justerades omedelbart.
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Den inköpta högtalaranläggningen finns på Skyltar och Märken, Förrådsvägen 4, 141 22
Huddinge.
Ögonlysning, uppdrogs till Helén Wallman att informera Berit Wallin Håkansson om att det
finns 2 rum, ett större och ett mindre där man kan täcka för så det blir helt mörkt.
Tandvisning, uppdrogs till Helén Wallman att tillfråga Gerard och Emily om de önskar att vi
ska bifoga vilka tider de ska hålla tandvisningsträning tillsammans med PM.
Tävlingskommittén
Inkommande skrivelse 150:06 Nässjö BK Samarbetsavtal inför Bruksmästerskapet. Avtalet
har undertecknats, det genomgicks och lades till handlingarna.
VU:t uppdrog till Fredrik Bjurklint att i kontakten med Kinds BK inför vårt rasmästerskap
2007 även tillfråga dem om de behöver hjälp av Rottweilerklubbens funktionärer.
Inkommande skrivelse 133:06 SBK ansökan om officiella prov 2007. Förfrågan om det finns
en önskan att arrangera officiella prov är utskickad till alla LO:n och till MH- och
korningskommittén, svar inväntas senast den 1 juni. Gotlands LO vill att rasklubben ska
ansöka om följande inför år 2007: 29 april lydnad klass I-III, 1 maj appell klass spår och sök,
5 augusti lydnad klass I-III.
Genomförandet av officiella prov är rasklubbens ansvar. LO:n som vill hjälpa till att arrangera
officiella prov handhar de praktiska delarna och ansvarar för eventuella ekonomiska övereller underskott. Om arrangemangen inte sköts kan hela rasklubben drabbas av sanktioner
från SBK. Uppdrogs till Helén Wallman att informera berörda LO:n om de regler som gäller.
VU:t ställer sig positivt till Gotlands initiativ att arrangera spår och sök tävling samt
lydnadstävling. Information har också erhållits att LO:t har ett väl fungerande kontaktnät på
Gotland varför VU:t anser att de kommer att kunna arrangera dessa tävlingar.
Beslutades att ansöka om officiella prov den 9-10 september enligt följande till Västra
distriktet: Spår appell klass lägre – elit, sök klass appell, lägre – elit samt IPO och BSL klass
I-III. Beslutades också att ansöka om appell klass spår och sök 1 maj till Gotlands Distriktet
Beslutet justerades omedelbart.
Beslutades att Gotlands LO ska få arrangera de lydnadstävlingar de ansökt om.
Lydnadstävlingarna inför år 2007 inklusive Gotlands tävlingar den 29 april lydnad klass I-III
samt 5 augusti lydnad klass I-III kommer att samordnas tillsammans med de MH:n och
korningar som kommer in till nästkommande möte
Tävlingskommittén hemställer om att få köpa in metallapport (200 kronor), 2 st träapporter (á
45 kronor), markörspray och korvtång. Beslutades att tävlingskommittén kan inköpa
ovanstående material
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Inkommande skrivelse 146:06 från Rasklubben Hollandse Herdershond med en förfrågan om
att arrangera ”öppna Svenska Rasklubbsmästerskapen” Sweden Cup. Svenska
Rottweilerklubben tackar för inbjudan men då rasklubben redan bokat upp rasmästerskap för
år 2007 och redan planerat för år 2008 ber vi att få avvakta och återkomma i framtiden om det
kan vara aktuellt.
Kontrakt med Kinds BK genomgicks, vissa korrigeringar gjordes med hänsyn till att
arrangören är Svenska Rottweilerklubben istället för Kinds BK. Uppdrogs till Helén
Wallman att göra ovan nämnda korrigeringar och översända till Marie Grönberg för påskrift
och vidarebefordran till Kinds BK.
Uppfödarkommittén
En representant från rasklubben ska utses till SBK:s centrala avelsmåls- och
uppfödarkonferens den 28-29 oktober. Uppfödarkommittén ombeds ta fram vem som ska åka
och skicka in till Helén Wallman. Om utrymme finns och kommittén vill skicka ytterligare en
person så ser VU:t inget hinder för detta.
Kommittén önskar också bjuda in andra rasklubbar på våra uppfödarkonferenser. Detta är en
fråga för RASK (rasklubbarnas samarbetskommitté) men VU:t ser det som positivt om fler
rasklubbar bjuds in. En konferensavgift kan tas från dem som inte tillhör klubben.
Utbildning för uppfödare, enligt motion från årsmöte 2006 skall styrelsen utse en arbetsgrupp
som skall arbeta med en uppfödarutbildning. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att tillfråga
Louise Hill som sammankallande och VU:t önskar en grupp på tre personer. Tidigare material
ses över och presenteras för Louise ytterligare personer i kommittén utses av Louise och ett
förslag på utbildning bör tas fram till styrelsens novembermöte.
Ett önskemål har inkommit från kommittén om att få en kopia på protokollen utskickade till
sig. Årets protokoll kommer att läggas ut på hemsidan och kan därmed hämtas därifrån.
Utställningskommittén
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx x´xxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
En genomgång av alla vandringspriser måste göras. Uppdrogs till Helén Wallman att
komplettera med uppgifter om vilka som erhållit vandringspriserna tidigare och dela ut till
berörda kommittéer. Respektive kommitté får sedan se över var alla vandringspriser finns och
se till att dessa kvitteras ut i framtiden.
Tecknande av konton: Mats Hedberg och Jenny Lindell kvarstår. Marie Björnhem kommer att
tas bort.
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Valphänvisning
Inkommande skrivelse 136:06 medlem om valphänvisningen. Idag ser inte VU:t det som ett
problem att endast mobiltelefonnummer finns med vid en valphänvisning. Valphänvisningen
informeras om detta.
Inkommande skrivelse 148:06 Hanhundsägare hemställer om att få vara med på
valphänvisning med Dansk hund. Beslutades att hunden beviljas valphänvisning då den
uppfyller de krav som ställs då hunden är korad i Danmark
Beslutet justerades omedelbart.
Konstaterades att bland annat valphänvisningen bör ses över inför regelrevideringar, detta
måste diskuteras på uppfödarkonferenser och medlemsmöten. Ett tillägg bör göras till nästa
årsmöte, idag behandlas eventuella dispenser när en ansökan kommer in till styrelsen.
Inkommande skrivelse 149:06 SBK valphänvisning. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att
svara, en kopia skickas till VU:t
Beslutades att köpa en ny telefon till Gun Bergquist samt öppna hennes abonnemang för
utgående samtal. Telesvar, nummerpresentation samt specificerad räkning beställs. Uppdrogs
till Ray att se över vad en ”snäcka” kostar och om det finns att tillgå till en rimlig kostnad
skall även en sådan köpas in.
Avelsråd
När det gäller årsmötets beslut att om en hane överskrider fem kullar per år så kan hunden
därefter ej erhålla någon hänvisning under sin livstid gäller inte retroaktivt.
Rasklubbens VU vill uppmärksamma alla hanhundsägare att beakta årsmötesbeslutet som
gäller för år 2006 och framåt.
Medlemshantering
Beslutades att det ska finnas en möjlighet för personer bosatta utanför Sverige att
prenumerera på vår tidning för 300 kronor per år.
Beslutet justerades omedelbart.
Jenny Persson har e-redovisning på PlusGiro 716143-3.
Webbmaster
Beslutades att en inventering av mentalfunktionärer kan göras på hemsidan, dessa skickas
direkt till Helén Wallman för sammanställning som sedan kan skicka ut dessa till LO:n , MHoch korningskommittén.
Förslag har inkommit på att vi ska lägga ut statuter på samtliga vandringspriser på
rasklubbens hemsida. Beslutades enligt förslaget.
Svenska Rottweilerklubben
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Information har erhållits på antalet träffar på vår hemsida av vår webbmaster. VU:t anser att
detta är väldigt bra information att få tillgång till. Önskvärt vore om delar av liknande
information skulle kunna presenteras i verksamhetsberättelsen. Uppdrogs till Helén Wallman
att tillfråga Sid Flemström om möjlighet finns.
VU:t vill påtala att hemsidan är väldigt bra skött där bland annat alla uppdateringar sker
väldigt snabbt.
Redaktionen
Förslag har inkommit på inköp av dator och skärm till Eva Weijmar. Frågan hänskjuts till
ordinarie styrelsemöte i Nässjö.
§ 10 Ekonomi
Fråga har inkommit från gällande ekonomiskt bidrag vid bakbeskrivning till domarutbildning
(IPO). Klubben har inte betalat bakbeskrivningar för mentalbeskrivare. Vi har endast betalat
för rena kursavgifter. Med detta som bakgrund kommer inte ekonomiskt bidrag att ges till
några bakbeskrivningar i dagsläget.
Förtydligande gällande tidigare beslut, utbetalning av arvode för erhållen kurs. Begärt arvode
kan tas ut under förutsättning att kursen inte gör ett underskott då måste kursen avbokas.
En hel del utbetalningar har gjorts kontoställningarna ser ut enligt följande:
Företagskontot
Sparkonto

40 841,46
402 476.77

Plus

36 579.99

Utställning

28 882.58

MH

17 033.59

Register

26 354.72

Korning

3 324.64

Läger

16 796.21

Total

572 288.96

PlusGiron från SSU- och PR-kommittén finns ingen tillgång till ännu.
Nytt bokföringsprogram är inköpt.
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§ 11 Arbetsfördelning och organisation
Marie Grönberg lämnade förslag på att datum och möte skall läggas in i sidfoten på alla
protokoll. Beslutades enligt förslaget.
Alla som skickas på centrala konferenser måste rapportera av till styrelsen snarast möjligt.
Om man ej kan deltaga på ett styrelsemöte måste en avrapportering av uppdrag och åsikter
gällande skrivelser lämnas innan mötet till sekreteraren.
§ 12 Kongressen
En genomgång av alla handlingar gjordes.
Verksamhetsplan för 2006-2009 under PR & Info en arbetsgrupp kommer att tillsättas en
diskussion hölls om det skulle kunna vara av intresse att tillsätta en kommitté istället då detta
saknas idag.
När det gäller höjning av den centrala avgiften finner VU:t det acceptabelt med en höjning.
Detta tas upp till diskussion på RASK mötet kvällen innan för att se var de andra rasklubbarna
står i frågan.
VU:t ställer sig lite frågande till varför valberedningen inte föreslagit att någon av
suppleanterna går upp till ordinarie.
Genomgång av motioner:
Motion 1. utgår
Motion 2. Stadgeändring – avskaffande av krav på tre klubbmöten per år. Rottweilerklubben
avslår i enlighet med FS yttrande.
Motion 3. Stadgeändring - antal klubbmöten/medlemsmöte per år för lokalklubb.
Rottweilerklubben avslår i enlighet med FS yttrande.
Motion 4. Medlemskap i Riksidrottsförbundet. Rottweilerklubben föreslår avslag i enlighet
med FS yttrande men tar med sig frågan till RASK mötet.
Motion 5. Utgår
Motion 6. Regler för beskattning av arvoden och resekostnadsersättningar. Rottweilerklubben
kan stödja motionären om övriga rasklubbar är eniga om detta.
Motion 7. Administrativa avgifter. Rottweilerklubben avslår enligt FS yttrande.
Svenska Rottweilerklubben
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Motion 8. Avskaffande av kassörs påskrift på medlemskort. Rottweilerklubben avslår enligt
FS yttrande.
Motion 9. Angående krav på MH för deltagande på bruksprov. VU:t har tagit del av övriga i
styrelsens synpunkter gällande den här frågan. Rottweilerklubben kommer inte under några
omständigheter att stödja motionären. Rasklubbens anser att alla raser som startar i ett
bruksprov skall ha samma grundförutsättningar och krav. Det finns annars en risk att tillfällen
till mentalbeskrivningar blir ännu färre och att vi tappar den kontroll detta ändå medför.
Problemet med att det inte finns plats måste åtgärdas på andra sätt bland annat genom
utbildningar av nya funktionärer.
Motion 10. Gemensamt SM för bruks, lydnad och agility. Rottweilerklubben avslår motionen
i enlighet med FS yttrande.
Motion 11. Prioritering av anmälda hundar till MH där lokalklubb står som arrangör.
Rottweilerklubben avslår motionen i enlighet med FS yttrande.
Förbundsstyrelsens förslag
1. Valberednings-PM för av kongressen vald valberedning. Rottweilerklubben bifaller.
2. Vision 2010 Rottweilerklubben bifaller
3. Övertagande av huvudmannaskap för lydnad och agility. Rottweilerklubben bifaller.
Uppdrogs till Helén Wallman att även boka in Ray Ericsson på hotellet från fredag till
lördag. Uppdrogs till Yvonne att meddela Anna Brinning Tengwall att både Ray och Fredrik
Bjurklint kommer till mötet på fredag.
§ 13 Handlingsplan RAS
Det konstaterades att flera av våra kommittéer så som hälso-, uppfödar-, MH- och
korningskommittén samt avelsrådet måste arbeta mot RAS. Vidare måste uppfödarna
aktiveras.
§ 14 SBK fråga om funktionsprov (143:06)
Uppdrogs till Marie Grönberg att skicka ut en dvd-skiva till övriga i styrelsen. Alla skall se
över funktionsprovet till nästkommande möte.
§ 15 LO- och kommittékonferens
Ämnen som skall tas upp till diskussion på konferensen diskuterades.
Gävleborgs LO har skickat in en anmälan att Göran Berg kommer att deltaga.
Utställningskommittén kommer troligtvis ej att representeras och tävlingskommitténs
sammankallande Emilie Johansson kan ej deltaga.
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§ 16 Övriga frågor
Inkommande skrivelse 151:06 Svar från exteriörbeskrivare gällande medlemskap, ett utskick
kan göras till alla lokalområden, MH- och korningskommittén. Kostnader för
exteriörbeskrivning, information om hur man får tag på domare samt ett påtalande om att
resekostnader måste vägas mot kostnader för en domare bifogas också. Det finns också ett
önskemål från Västra LO att få information om hur man får titeln korad vilket kan göras i
samma utskick.
Yvonne Brink och Bo Wiberg ordnar med de praktiska delarna inför
exteriörbeskrivarkonferensen.
Arbetsbeskrivningar från kommittéer. De som inkommit tas med till nästa möte,
styrelsemedlemmarna skall ha läst igenom dessa innan och gjort noteringar. De
arbetsbeskrivningar som inte inkommit måste begäras in. Om de inte kommer in enligt
begäran kommer styrelsen istället att göra en arbetsbeskrivning.
Uppdrogs till Helén Wallman att skicka över alla excelfiler som erhållits från tidigare kassör
till Marie Grönberg.
Yvonne Brink och Kerstin Hisengård kommer att uppvakta Ulla Tjus de har köpt present och
blommor.
§ 17 Mötets avslutande
Ordföranden Yvonne Brink tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande
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