Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler
.

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR VU-möte den 2/9 -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 godkändes i befintligt skick.
§ 3 Val av justeringsman
Mötet valde Marie Grönberg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 4 Inkommande skrivelser
Tidigare behandlad skrivelse, 153:06 SBK nytt datum för teoretiskt domaraspirantprov,
behandlas under tävlingskommittén.
Tidigare behandlad skrivelse, 158:06 SBK Inbjudan till steg 2 utbildning för sekreterare den
21-22 oktober 2006, behandlas under övrigt.
Tidigare behandlad skrivelse, 218:06 domare gällande vidareutbildning, behandlas under
övrigt.
255:06 SBK tävlingskalendern synpunkter före den 20 september, behandlas under
kommittéer.
258:06 SBK kontroll av MH vid bruksprov, behandlas under kommittéer.
259:06 Rasklubbarna, svar på protokollsutdrag från SBK, behandlas under kommittéer.
§ 5 Avgående skrivelser
Avgående skrivelser UT97:06 – 100:06 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 6 Genomgång av uppdragslista
Uppdragslistan genomgicks, uppdrogs till Helén Wallman att utsända påminnelse till dem
som ej rapporterat till VU-mötet. Genomförda och reviderade uppdrag se separat bifogad lista
bilaga 1, kvarstående uppdrag genomgås vid ordinarie styrelsemöte.
§ 7 Lokalområden
Östras LO
Gällande tidigare förfrågan om exteriörbeskrivning, Östra Lo har ej besvarat denna,
påminnelse kommer att skickas ut.
Kerstin Hisengård har tillsammans med centrala MH-kommittén under våren arrangerat två
MH:n åt Östra LO. Ett tredje MH är inplanerat till den 8:e oktober.
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Förfrågan från Södertälje BK till Kerstin Hisengård har inkommit gällande inbokade datum 4
- 5 november. Förslag har getts från styrelsen att istället för korning arrangera MH vid detta
tillfälle då detta skulle gynna LO:t mer ekonomiskt. Frågan om bokningen är också
vidarebefordrad till Östra LO den 9:e augusti och påminnelse har utgått den 30:e augusti.
Inget svar har ännu inkommit.
Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att ombe Södertälje BK att kontakta Östra LO
direkt med sin förfrågan. Vidare beslutades att istället för att arrangera MH:t den 8:e oktober
i Östras regi, kommer detta att arrangeras i centrala MH-kommitténs regi.
§ 8 Kommittéer
Registerkommittén
Sören Bexander har aviserat sin avgång i registerkommittén. Togs till protokollet att
kommittén idag består av Susann Östman. VU:t framför ett tack till Sören Bexander för väl
genomfört arbete. Beslutades att utse Susann Östman som sammankallande i kommittén.
Ytterligare personer bör tillsättas i registerkommittén, VU:t kommer att vara Susann Östman
behjälplig till dess ytterligare personer har tillsatts.
Hans Rydén har tillsänt ett program till Yvonne Brink, Kerstin Hisengård och Helén Wallman
som skulle kunna användas till registerutgåvan. VU:t tackar Hans Ryden för detta, det
uppdrogs till Helén Wallman att tillfråga utomstående person om han kan se över
programmet och se om han kan hjälpa oss att ta fram det som är önskvärt till registerutgåvan.
En avrapportering önskas till styrelsemötet den 22-24 september i Söderhamn.
Utställningskommittén
Inför rasspecialen i Södertälje så handhar Kerstin Hisengård bland annat köket. För att varor
ska kunna inköpas beslutade VU att en handkassa på 10 000 kronor betalas ut från
utställningskommittén till Kerstin Hisengård.
Tävlingskommittén
255:06 SBK, tävlingskalendern, orter och datum ser ej ut enligt de ansökningar Rasklubben
insänt till distriktet. Uppdrogs till Helén Wallman att tillfråga Kinds BK om hur det är
planerat samtidigt som en diskussion om kontraktet för mästerskapet ska föras.
258:06 SBK kontroll av MH vid bruksprov under kommittéer och 259:06 Rasklubbarna, svar
på protokollsutdrag från SBK under kommittéer, VU:t ser detta som arrangörens uppgift att se
över att deltagande ekipage uppfyller aktuella krav så som MH och medlemskap. Det är som
ytterligare rasklubbar också påtalat förarens uppgift att kunna regelverket och det borde
därmed också vara självklart att deltagande hund har genomfört MH och att föraren är
medlem i SBK. Uppdrogs till sekreteraren att skicka svar till SBK och VU beslutade även att
frågan förs vidare för diskussion med övriga rasklubbar vid RASK möte den 14-15 oktober.
153:06 SBK nytt datum för teoretiskt domaraspirantprov. Tidigare beslut är taget att anmäla
in till domaraspirantprov. Aktuell person kommer ej att kunna deltaga då han är uttagen av
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Svenska Brukshundklubben att delta i FCI-VM i IPO alla raser i Slovenien och kommer vara
borta vid provtillfället.
Utställningskommittén
På grund av stort deltagarantal vid klubbens off. Utställning i Södertälje den 9 september
2006 har ytterligare en domare har bokats. Roland Fors dömer valpar
Internationella och Nordiska samarbetskommittén
ADRK:s 100 års jubileum år 2007
Information ska finnas på hemsidan under hösten och vintern inför ADRK:s 100 års jubileum
nästa år. Yvonne Brink har fått en förfrågan om att förevisa vår svenska mentalbeskrivning
praktiskt i Tyskland under jubileumsveckan. Yvonne Brink kommer att ta upp detta till
diskussion med Dirk Van de Casteele när han kommer nu till rasklubbens utställning i
Södertälje samt ta upp frågan hos SBK hos centrala kommittén för hundars mentalitet. Om
detta blir aktuellt kommer material, video och anvisningar att behöva fraktas ner. Materialet
finns redan på både engelska och tyska.
IPO VM i Österrike
Fredrik Bjurklint och Masati´s Nora är anmälda till IPO VM för rottweiler i Österrike.
En förfrågan har inkommit om det kommer någon officiell representant för Svenska
Rottweilerklubben/AfR. Yvonne Brink är tillfrågad men har ej möjlighet att åka. Det finns
fler personer som VU:t har vetskap om ska åka till Österrike vid detta tillfälle. Uppdrogs
Yvonne Brink att tillfråga en person som kan vara aktuell som representant för Sverige samt
om denne eventuellt kan vara lagledare. Beslutades att köpa in en CD-skiva med Sveriges
nationalsång samt en Svensk flagga att ta med till Österrike.
§ 9 LO- och Kommittékonferens
Korrigering och godkännande av dagordningen gjordes. Bilaga 2.
Arbetsbeskrivningar, det uppdrogs till VU:t att arbeta fram nya förslag på arbetsbeskrivningar
och presentera för övriga i styrelsen innan konferensen.
§ 10 Övriga frågor
Bordlagd fråga, tillägg Domaravtal, tidigare framtagen kontraktsbilaga, Beslutades att
kontraktsbilagan ej behöver användas i framtiden.
Ett ”dolt” stackel är inköpt i Tyskland till info-kommittén, detta kommer att användas för att
informera om att det idag finns stackel som ser ut som vanliga hundhalsband.
Arne Augustsson har skrivit en bok: Rottweilerhunden Björn och lille Karl, rasklubben har
fått ett exemplar. Yvonne Brink tillskriver Arne Augustson och tackar för gåvan.
En notis ska läggas ut på hemsidan och i tidningen att vi eftersöker gamla kort till en
eventuell jubileumsskrift inför år 2008, önskvärt är också att namn på hundarna finns.
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Tidigare behandlad skrivelse, 218:06 domare gällande vidareutbildning, en kontakt med
aktuell exteriörbeskrivare är enligt uppdrag gjord och aktuell domare har gett ett mycket gott
intryck på exteriörbeskrivaren. Rasklubben har däremot ett önskemål att domaren ska deltaga
på ett MT eller MH. Uppdrogs till Helén Wallman att tillskriva domaren och informera om
att Svenska Rottweilerklubben/AfR kommer att tillstyrka dennes förfrågan så fort han deltagit
vid en mentalbeskrivning eller ett mentaltest. Vidare uppdrogs till Helén Wallman att ta fram
aktuella tillfällen för MH och MT med kontaktpersoner och bifoga detta till domaren.
För att säkerställa information och förenkla vid skifte av kassör, beslutades att inköpa en
extern hårddisk. Uppdrogs till Helén Wallman att tillfråga Nicke Sundberg att köpa in en
sådan till kassören.
Tidigare behandlad skrivelse, 158:06 SBK Inbjudan till steg 2 utbildning för sekreterare den
21-22 oktober 2006. Helen Wallman är anmäld till utbildningen
§ 11 Ekonomi
Kontoställningar, PR-kommittén innefattas ej:
Falkenbergssparbank:
Falkenbergssparbank sparkonto:
Svenska Rottweilerklubben/AfR
Utställningskommitttén
Korningskommittén
MH-kommittén
Lägerkommittén
SSU-kommittén
Registerkommittén
Summa

8 848,46
402 476,77
76 495,95
79 406,05
3 652,24
17 086,79
50 427,21
1 602,05
29 128,12
669 128,12

§ 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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