Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 5 augusti i
Farsta
Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman
sekreterare och Marie Grönberg kassör
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
§ 3 Val av justeringsman
Mötet valde Kerstin Hisengård att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 4 Inkommande skrivelser
193:06 och 201:06 (212:06), behandlas under kommittéer
209:06 Svenska Beauceronklubben förfrågan om arbetsbeskrivningar, behandlas under övrigt.
218:06 domare gällande vidareutbildning, behandlas under övrigt.
232:06 skrivelse från exteriörbeskrivare, behandlas under LO:n
233:06 Östra LO:s aktivitetskalender, behandlas under LO:n
235.06 PR-info gällande monter Stora Stockholmsutställningen, behandlas under kommittéer
236:06 skrivelse från exteriörbeskrivare behandlas under övrigt.
§ 5 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser UT79:06 – UT96:06 genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 1.
§ 6 LO:n
232:06 och 233.06 skrivelse från exteriörbeskrivare och aktivitetskalender, en förfrågan till
Östra LO är gjort gällande planerad exteriörbeskrivning.
§ 7 Kommittéer
Lägerkommittén
Styrelsen önskar få in en rapportering från lägerkommittén gällande årets läger, innan 2/9-06.
Registerkommittén
En förfrågan är gjord, till en person som ej innefattas i registerkommittén, om denne kan
tänka sig att hjälpa rasklubben att ta fram en registerutgåva. Personen återkommer till
rasklubben inom två veckor med besked. Personen är informerad om att Rasklubben står för
det material som behövs. Kerstin Hisengård uppdrogs att hålla en kontakt med den tillfrågade.
Rasdata kommer om det blir aktuellt att förmedlas till berörd person av Helén Wallman.
Statistik på hanhundar har tidigare inkommit till styrelsen från en uppfödare, statistiken är
vidarebefordrad till avelsrådet och kommer att publiceras på sikt. Det är ett väldigt bra
dokument och VU-t beslutade att tillskriva uppfödaren med en förfrågan om denne vill
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fortsätta att arbeta med statistik för hanar använda i avel och även på sikt, statistik för tikar
använda i avel.
Statistik har inkommit från registerkommittén på exteriörbeskrivningar. Detta är en del i
arbetet med RAS och informationen är väldigt värdefull för rasklubben. Det har idag
tillkommit ett nytt exteriörbeskrivningsprotokoll från SBK. Det måste därför i framtiden göras
två sammanställningar. Uppdrogs till Yvonne Brink att informera registerkommittén om
detta.
Tävlingskommittén
För att förenkla för tävlingskommittén beslutades att tävlingskommitténs sammankallande
ska få ”tittakoder” till konto 71 61 43-4. Uppdrogs Marie Grönberg att åtgärda detta. Vidare
beslutades att uppdra till Marie Grönberg att diskutera möjligheter till online-anmälan med
tävlingskommittén, avrapportering görs till VU-möte den 2 september.
Beslutet justerades omedelbart.
Officiella prov år 2007
Beslutades att hemställa till SBK om byte av datum för vårt officiella Rasmästerskap i lydnad
2007. Ansökt datum är lördagen den 9 juni 2007 på Södertälje BK, datumet ändras till
lördagen den 16 juni 2007 på Södertälje BK.
Vid ansökan om officiella prov i distriktet Gotland (den 1 maj 2007) lämnades information
från kontaktperson i distriktet att datumet måste flyttas. Beslutades att istället ansöka om
appelltävling för Svenska Rottweilerklubben/AfR på Gotland den 15 april 2007
Kinds BK har ej inkommit med påskrivet avtal för rasmästerskapet i bruks år 2007.
Uppdrogs till Fredrik Bjurklint att be dem inkomma med detta snarast.
Beslutet justerades omedelbart.
Uppfödarkommittén
Beslutade att inköpa ”uppfödarböcker” från SKK för 1 377 kronor inför arbetet med
Uppfödarutbildningen.
Beslutet justerades omedelbart
Yvonne Brink presenterade utskrifter från Boxerklubbens hemsida gällande uppfödning och
hänvisning. Uppdrogs Yvonne Brink att tillsända materialet till uppfödarkommitténs
sammankallande för synpunkter.
Utställningskommittén
Inkommande skrivelser 193:06 angående ändringar i SBK:s utställningsprogram 2007.
Beslutade att fastställa nästa års utställningsprogram enligt tidigare gjorda ansökningar:
2007-03-04 Stockholm AfR
2007-05-20 Hässleholm AfR
2007-09-29 i Södertälje AfR
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Inkommande skrivelse 201:06 ansökan om utställningar inför 2009. Jönköping mässcentret,
Hässleholm, Skövde Billingehus samt Gävle kom upp på förslag på orter till utställningar år
2009. VU-t ser vidare på förslag inför styrelsemöte 22-24 september där utställningsplatserna
för år 2009 kommer att fastställas.
Tillägg Domaravtal, tidigare framtagen kontraktsbilaga. Bordlägges till den 2:e september.
Medlemshantering
Beslutades tillsätta Peter Anglevåg att tillsammans med Jenny Persson handha
medlemshanteringen. Uppdrogs till Marie Grönberg att ordna så att Peter får tillgång att se
inbetalningar till plusgirokonto 71 61 43-3.
235:06 skrivelse från PR- kommittén gällande önskemål om större monter/yta till Stora
Stockholmsutställningen. Beslutades att PR-kommittén ska beställa en dubbelmonter, det vill
säga 2 x 6 istället för tidigare 2 x 3. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att informera kommittén
om detta.
§ 8 Ekonomi
Ekonomiska rapporterna genomgicks. Kontoställningarna såg ut enligt följande:
Rapport från PR-kommittén saknas.
Falkenbergssparbank
Falkenbergssparbank spar
PlusGirot
Utställningskommittén
Korningskommittén
MH-kommittén
Lägerkommittén
SSU-kommittén
Registerkommittén
Summa

8 848.46
402 476.77
64 778.95
77 486.05
3 954.24
16 949.79
93 227.21
1 742.05
28 128.12
697 591.64

§ 9 LO- och Kommittékonferens
Beslutades att fastställa att LO- och kommittékonferensen kommer att avhållas i Söderhamn
23-34 september. Alla i styrelsen kommer enligt uppgift att deltaga.
Uppdrogs åt Helén Wallman att tillfråga ytterligare en person från valphänvisningen om hon
kan deltaga, ombe Ray Ericsson att kontakta korningskommittén samt meddela hur Östra
LO:s representant åker upp till konferensen samt boka biljetter till uppfödarkommittén och
avelsrådet med tåg.
Uppdrogs Yvonne Brink att kontakta registerkommittén och tillfråga om de kan åka för
registerkommittén eller om möjlighet finns att åka för Övre Norrlands LO.
Det finns flera LO:n som anmält in två representanter, för dessa gäller följande: Om det finns
budgeterade medel över för konferensen kommer dessa pengar att läggas på att betala även
representant nummer två. Då många LO:n är nya och har tillsatt helt nya styrelser så kommer
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stöd från centralt håll ges i så stor utsträckning det är möjligt. Om utrymme kommer att finnas
innebär detta att man med centrala medel betalar ut pengar för två biljetter med billigaste
färdsätt, vid de flesta längre resorna innebär detta tåg.
Preliminär dagordning till konferensen, se bilaga 2. Uppdrogs till Helén Wallman att tillsända
dagordningen till konferensledare Leif Öberg, alla LO:n och alla kommittéer.
§ 10 Årsmöte
Bordlades till nästkommande styrelsemöte.
§ 11 Övriga frågor
Det har inkommit en skrivelse (236:06) från en exteriörbeskrivare gällande antalet hundar per
dag som ska beskrivas. VU:t beslutade att 10 hundar är vad en arrangör kan kräva att en
exteriörbeskrivare skall beskriva vid ett tillfälle. Om fler hundar än 10 önskas beskrivna måste
en kontakt med beskrivaren tas av arrangören innan beskrivningstillfället. MH- och
korningskommittén uppdras att vidarebefordra denna information till dem som arrangerar
exteriörbeskrivningar vid MH:n respektive korningar inom rasklubben.
209:06 Svenska Beauceronklubben förfrågan om arbetsbeskrivningar. Svenska
Rottweilerklubben kan ej översända arbetsbeskrivningarna då de är under bearbetning
218:06 domare gällande vidareutbildning. Det framkommer att domaren varit med vid
exteriörbeskrivning på rottweiler och vid en av klubbens utställningar. Uppdrogs till Kerstin
Hisengård att kontakta exteriörbeskrivaren för vidare information.
Beslutades inköpa en present till en av rasklubbens hedersmedlemmar på dennes
bemärkelsedag
SBK informerar om att de tittar på alternativa lösningar i Norden för att ge de hundar som är
ögonlysta med retinopati en möjlighet att utföra en ERG-undersökning. SBK C-RUS har ett
möte den 27-28 augusti och mer information väntas in efter det. Hälsokommittén, ägare till de
hundar som väntar på undersökningen samt uppfödare till tidigare berörd kull informeras om
vad som pågår. Där e-postadresser finns till ägarna av hundar i berörd kull får de information
från rasklubben uppfödaren ombedes att informera resterande hundägare. Kopia till SBK CRUS.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Helén Wallman
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande
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