Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK:s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s årsmöte
2007 - 03 - 03
vid Quality Hotel Prince Philip, Skärholmen.
1. Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Brink inledde mötet med att hälsa de närvarande och då speciellt rasklubbens
hedersmedlemmar välkomna till årsmötet 2007. Ordförande fortsatte mötet med en kortare information över en
del av rasklubbens aktiviteter under verksamhetsåret – årsmötet förklarades därefter öppnat.
2. Utdelning av priser och utmärkelser
Mötet fortsatte med utdelning av olika priser och utmärkelser.
SVENSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 2006
KORAD SBCH ADIUS OLSSON - Per Olsson
ASKELONS ATLAS - Britt Marie Tunborg
KORAD TJH CROSSWAY´S AMANDA - Helena Tärnström
TJH DEMINAS JUPITER - Malin Åsander,
KORAD TJH LPI FAUNUS PLEXUS - Johanna Johansson & Jörgen Bäck
GRINDSJÖNS SAFFRAN - Camilla Wirdenstam & Jenny Wärme
LPI LPII GRINDSJÖNS ULV - Therese Samuelsson
LPI TJH JUST ASK E - Berry Bergman
JUST ASK ELVIS - Petra Vedin
TJH NATUS CLIFFTON - Jörgen Karlsson
NODDIE´S EBHARD VON STACHELBEER - Therese Tanskanen
KORAD TJH LPI LPII RÅTTFÅRDS RISTO - Anna Andersson
STENDALAS ACRID AMBER - Jan Edlund
KORAD LP TAPTO´S FILLIJOCUZ - Jenni Larsson
KORAD TAPTO´S JACOUZI - Jenni Larsson
TÜRINGENS HERCULES HAXE - Lena Eriksson
KORAD LPI LPII TÜRINGENS KALKYRIA - Inger Andersson
KORAD LPI TÜRINGENS LOVE BEAM - Eva Johansson
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TÜRINGENS LUNA STORM - Anita Thelin
INTERNATIONELLT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 2006
ZARXS ZUTROJ-ZUMAS - Eskil Andersson
SVENSKT LYDNADSCHAMPIONAT 2006
KORAD SUCH LPI LPII LPIII LP ELIT SLCH CROWHILLS NOVA - Angela Svedlund
KORAD LP SLCH TAPTO´S FILLIJOCUZ - Jenni Larsson

NORSK, FINSK och NORDISK LYDNADSCHAMPION 2006
KORAD LPI LPII LPIII LP ELIT SLCH DK(EL)CH COPYMASTER´S FOCUS - Malin Persson
SVENSKT VILTSPÅRCHAMPIONAT 2006
SVCH SJÖLUNDAS GÖRDIS - Gabor Balazsi

SVENSKT BRUKSCHAMPIONAT 2006
KORAD SBCH SUCH ADIUS OLSSON - Per Olsson
SBCH ADIUS MEZZERSMITH - Therése Olsson-Hill & Per Olsson
BRUKSCERT 2006
KORAD SBCH SUCH ADIUS OLSSON - Per Olsson
1 CERT SPÅR
SBCH ADIUS MEZZERSMITH - Therése Olsson-Hill & Per Olsson
1 CERT SPÅR
LP ELIT ADIUS GEREMIAS - Marie Lindh
1 CERT SPÅR
KORAD SUCH TÜRINGENS JACKEROO - Thomas Johansson
1 CERT SPÅR
EVEROTTS CESAR - Mathias Johansson
1 CERT SPÅR
KORAD SBCH FANDANGOS RUFUS - Lena Wall
1 CERT SPÅR
KORAD FANDANGOS ZNIFFA - Ann-Kristin Lindwall
1 CERT SPÅR
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IPO-CERT 2006
IPO3 SB(IPO/BHP) CH MASATI´S NORA - Fredrik Bjurklint
2 CERT
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP - BRUKSKANNAN
KORAD SBCH SUCH ADIUS OLSSON 25 p
/Per Olsson/
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP – LYDNADSKANNAN
KORAD SUCH LPI LPII LPIII LP ELIT SLCH CROWHILLS NOVA
/Angela Svedlund/

17 p

Fandangos Ikkos VP till hane med högsta poäng i bruks.
LP ELIT ADIUS GEREMIAS 38 p
/Marie Lindh/
Fandangos Konrads VP till tik med högsta poäng i bruks.
KORAD FANDANGOS ZNIFFA
38 p
/Ann-Kristin Lindwall/
ADIUS Mamsell Miranda´s VP till Årets bästa allroundhund
KORAD SBCH SUCH ADIUS OLSSON 137 p
/Per Olsson/
Rottriver´s Gastons VP – ”Utställningskannan”
KORAD TJH SUCH NUCH DKUCH INTUCH ZARX´S ZUTROJ-ZUMAS
/Eskil Andersson/

274 p

Razzmatazz Magriffes VP – ”Utställningskannan”
SUCH GRINDSJÖNS SAFFRAN 259 p
/Camilla Wirdenstam & Leif Öberg/
Kennel Brinketorps VP ”Den Gyllene Rottweilern”
KENNEL ADIUS
82 p
/Louise Hill & Therése Olsson-Hill/
Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VP till uppfödare med flest deltagande hundar vid korning.
ROTTLINES KENNEL 15 hundar
/Ingrid Hult/
Hauberk´s Juris VP till hane med flest godkända avkommor vid mentaltest.
KORAD SUCH TÜRINGENS FENOMENAL 14 hundar
/Anita & Anna Thelin/
Vid årsmötet tilldelades även tennbägare till de uppfödare som erhåller bägare för ”Uppfödarpremieringar inom
AfR” för verksamhetsåret 2006.
Guld: ADIUS, ASKELONS, DALEOS, DEMINAS, GRINDSJÖNS, MASATI´S, ROTTLINES, STENDALAS,
TÜRINGENS.
Silver: BJÖRKELUNDS, KULLA GULLA´S, RANCHENS.
Brons: ENERGICAS, FETZER´S, MEGALOMANIAS, SJÖLUNDAS, SPOON RIDE´S.

3

Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK:s Avelsavdelning
för Rottweiler

Övriga VP som erhållits under året vid RSM samt rasklubbens utställningar finns redovisade i
verksamhetsberättelsen.
3. Fastställande av röstlängd
Konstaterades att 112 röstberättigade medlemmar var närvarande enligt närvarolistan - beslutades att detta
skulle utgöra röstlängd.
4. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare valdes Helena Nylander samt
Ingrid Hult.
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet har funnits i nr. 5/06 samt nr. 1/07 av medlemstidningen samt via rasklubbens hemsida.
Årsmötet förklarades därmed stadgeenligt utlyst.
6. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av sekreterare
Valberedningen föreslog Tomas Knuutila att leda årsmötet. Mötet beslutade enligt förslaget.
Meddelades att styrelsen utsett Louise Hill till mötessekreterare.
Tomas Knuutila inledde med en kortare presentation och tackade för förtroende att leda årsmötet 2007, därefter
återupptogs årsmötesförhandlingarna.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen genomgicks, fastställdes och godkändes därefter i befintligt skick.
8. Styrelsens berättelse över sistflutna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse över det sistflutna verksamhetsåret
Revisorer under verksamhetsåret 2006 har varit Sven Erkert och Inger Persson med Ann-Charlotte Nordberg
samt Susann Östman som suppleanter.
Då ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara vid årsmötet lästes revisorernas berättelse av ordförande
Yvonne Brink. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
10. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter)
2006-års resultat- och balansräkning genomgicks.
Efter genomgång beslutade årsmötet att fastställa och godkänna resultat- och balansräkningen samt att överföra
och balansera överskottet i ny räkning.
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
(i detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter)
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av
verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår
Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamheten och budget för
nästkommande verksamhetsår genomgicks.
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13. Genomgång av motioner avgivna av rasdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger
konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa
2/2006 Motion angående Registerkommitténs utgåva
Registerkommitténs utgåva har under ett antal år inte utgivits. Vid årsmötet 2006 beslöts att den skulle utges retroaktivt.
Utgåvan har dock vid motionstidens utgång inte kommit medlemmarna tillhanda varför det är motiverat att åter ta upp frågan vid
årsmötet 2007.
Den utformning utgåvan haft sedan 1998 är inte tillräcklig som vägledning för ett effektivt avelsarbete varför vi tar oss friheten att
presentera ett principförslag för planering av innehållet i en fortsatt utgivning.
Kennelklubbens nya Avelsdata är ett stort framsteg och är under fortsatt utvidgning. Med tillgång av grunduppgifter från SKK:s
databas och med modern datateknik kan rasklubben göra utvärderingar som är ovärderliga för fortsatt utveckling av rasen.
Nedanstående förslag av utvärderingar kan inte SKK verkställa utan måste göras av vår egen Registerkommitté.
FÖRSLAG
Att utöver nuvarande grundmaterial i registerkommitténs upplaga införa diagram som snabbt ger information om vilka hundar
som i aveln lämnat avkommor som besitter den grad av egenskaper som uppfödaren önskar. Uppföljningen skulle bestå av
sammanställning i hanhundsgrupper dvs. resultat från kullar med dokumenterade tikar. Medelvärdet för de individuella
mätningarna ska göras och jämföras med medelvärdet för rasen. Denna form av mätning är också enda sättet att nå det mål
som rasklubben bestämt i avelsstrategin - diagrammen kan endast omfatta egenskaper där vi idag har mätbara metoder:
Mentalbeskrivning Hund: Resultatet ska jämföras med medelvärdet i rasprofilen.
Höftleds röntgen: Utvärderas för enskilda kullar och för hane och tiks sammanlagda avkomma
Armbågsledsröntgen: Utvärderas som för Höftleder.
Det vore önskvärt att exteriörprotokollet blev omarbetat för att kunna utvärderas på samma sätt.
För att Rottweilerklubben ska kunna sprida intresse och förståelse för vikten av en välplanerad avel är det dock nödvändigt att
alla medlemmar ges möjlighet att ta del av den information som finns i Registerkommitténs upplaga, d.v.s. att
beställningsförfarandet måste upphöra. Det är den grupp som inte beställer upplagan som ska påverkas.
Gunvor af Klinteberg-Järverud & Håkan Svensson
Styrelsens yttrande:
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att motionen skall avslås, styrelsens förslag är, för att hålla kostnaderna nere, att det
istället ska finnas en registerutgåva att hämta ut på rasklubbens hemsida. De som ej har möjlighet att skriva ut det material som
önskas kommer då att kunna beställa detta.

Motionärerna yrkade på ett tilläggsyttrande till motion 2/2006 vilket mötet biföll.
Efter styrelsens redovisning av den ekonomiska kostnad som blir aktuell vid distribuering av samtliga utgåvor som
saknas i pappersformat, yrkar motionärerna på att årsmötet istället beslutar om att all information som är historisk
läggs som länk via rasklubbens hemsida och att utgåvan fr.o.m. 2007 kommer att finnas både i pappersformat
samt via rasklubbens hemsida.
14. Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslog oförändrad avgift med reservation för ev. centrala höjningar.
15. Fastställande av/beslut om:
a) verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
Mötet godkände verksamhetsplanen och budget för innevarande år, dessa lades därefter till
handlingarna.
b) inriktning för nästkommande verksamhetsår.
Mötet godkände inriktningen för nästkommande verksamhetsår.
c) medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift med reservation för ev. centrala
höjningar.
d) motioner enl. punkt 13.
Votering genomfördes där motion 2/2006 avslogs av årsmötet med röstsiffrorna 59 – 44.
Mötet ajournerades därefter för lunch kl. 12.10 samt föredrag av Per-Erik Sundgren kl. 13.15.
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Årsmötesförhandlingarna återupptogs kl. 15.45 och inleddes med punkten 16 – val av;
16. Val av;
a) val av ordförande 1 år:
Valberedningens förslag: Angelina Olsson – nyval.
Mötets förslag: Carina Torpenberg som dock avböjde.
Angelina Olsson valdes till ordförande för en tid av 1 år.
b) val av vice ordförande 2 år:
Valberedningens förslag: Kerstin Hisengård – omval.
Kerstin Hisengård valdes till vice ordförande för en tid av 2 år.
c) val av kassör under 2 år:
Valberedningens förslag: Ann-Git Rammus – nyval.
Ann-Git Rammus valdes till kassör för en tid av 2 år.
d) val av övriga ordinarie ledamöter för vilka mandattid utgått eller vilka avgått före mandattidens utgång.
Valberedningens förslag: Fredrik Bjurklint – omval 2 år
Mötets förslag: Anna Hellberg som dock avböjde
Fredrik Bjurklint valdes till ordinarie ledamot för en tid av 2 år.
e)

val av suppleanter i styrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka avgått före mandattidens utgång,
med angivande av den ordning i vilken suppleanterna har att tjänstgöra.
Valberedningens förslag: Anna Hellberg – fyllnadsval 1 år
Valberedningens förslag: Roberto Axelsson – nyval 2 år
Anna Hellberg samt Roberto Axelsson valdes till suppleanter på 1 resp. 2 år.
f) val av två revisorer samt två revisorssuppleanter under 1 år
(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga)
Valberedningens förslag av revisorer:
Sven Erkert – omval 1 år samt Inger Persson – omval 1 år
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:
Sara Andersson – nyval 1 år samt Mats Hedberg – nyval 1 år
Mötet valde enhälligt revisorer och revisorssuppleanter under 1 år enligt valberedningens förslag.
g)

val av valberedning:

Valberedningens förslag:
Ordinarie: Johanna Haglund, sammankallande – omval 1 år
Ordinarie: Marie Westin, nyval 1 år
Ordinarie: Ann-Sofie Modin, nyval 1 år
Suppleant: Vakant
Mötets förslag:
Anneli Blomqvist, Lena Wall, Britt-Marie Wilhelmsson samt Helena Nylander.
Votering genomfördes.
Som rösträknare fungerade Helena Strömberg då vald rösträknare fanns som förslag till valberedning.
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Voteringen utföll med nedanstående resultat;
Johanna Haglund – 33 röster
Marie Westin – 37 röster
Ann-Sofie Modin – 43 röster
Anneli Blomqvist – 67 röster
Lena Wall – 50 röster
Britt-Marie Wilhelmsson – 56 röster
Helena Nylander – 32 röster
Som valberedning för Svenska Rottweilerklubben/AfR under 2007 valdes nedanstående medlemmar efter
majoritetsbeslut av årsmötet;
Ordinarie: Anneli Blomqvist, sammankallande – nyval 1 år
Ordinarie: Britt-Marie Wilhelmsson, nyval 1 år
Ordinarie: Lena Wall, nyval 1 år
Suppleant: Ann-Sofie Modin, nyval 1 år
g) ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
Uppdraget delegeras till styrelsen som utser ombud till Svenska Brukshundsklubbens Förbundskongress.
17. Frågan om omedelbar justering av punkt 15 - 16
Punkterna 15 - 16 förklarades omedelbart justerade.
18. Av lokalområden, eller medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under punkterna 13 och 15
jämte styrelsens yttrande över dessa
1/2006 Motion gällande planering av Svenskt Rasmästerskap för rottweiler
Styrelsens yttrande:
Styrelsen tillsammans med tävlingskommittén arbetar redan idag med inriktning att göra rasmästerskapet till ett arrangemang i
motionärens anda.
Om årsmötet bifaller motionen blir rasklubben låst till årsmötesbeslutet och har då inte möjlighet att förändra och förbättra vilket
kan vara negativt ur arrangörssynpunkt. Styrelsen beslutade därför föreslå årsmötet att avslå motionen

Årsmötet biföll motionen.
19. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen
Uppföljning av beslut från årsmötet 2006 gällande antagen motion:
1/2005 Motion om önskvärd mental rasprofil
Idag finns MH-beskrivning som verktyg för uppfödarna inom sitt avelsarbete.
Vi ser idag att rottweilern har bristande mentala egenskaper, vilket bl a framkom på Uppfödarkonferensen 2005.
Vore det inte lämpligt att åter igen inför en önskvärd rasprofil för våra MH-protokoll. Den försvann 1997 vid senaste revideringen
från MUH till MH. Nu har ”genomfört MH” blivit det viktigaste. Inte hur hundarna fungerar under beskrivningen.
Profilen bör naturligtvis ha en vid bredd och innehålla värdefull hjälpande vägledning hellre än fällande dom. Diskvalificerande
värden för avels-/valphänvisning finns men vi saknar en kompletterande information.
Lämpligen vänder sig rasklubben till genetiker och utvecklare av MH-beskrivning för att få fördjupning, tankar och idéer om hur
vid ska lägga vår profil.
Anneli Blomqvist & Patrik Grönfeldt

Styrelsen har tagit fram en rasprofil som även tillsänts genetiker för utlåtande, den finns att tillgå på rasklubbens
hemsida.
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Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och förtroendet att leda årsmötet – överlämnade därefter ordet samt
ordförandeklubban till nyvalda ordförande Angelina Olsson som i sin tur avtackade mötesordförande,
mötessekretare, avgående styrelsemedlemmar samt de kommittéansvariga som nu lämnar sina åtaganden.
Därefter förklarades årsmötet 2007 avslutat.

Vid protokollet:

/Louise Hill, protokollsekreterare/

Justeras:

/Tomas Knuutila, mötesordförande/

/Helena Nylander/

/Ingrid Hult/
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