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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 3 – 4 
februari 2007 i Askersund 
 
Närvarande: Yvonne Brink (YB) ordförande, Kerstin Hisengård (KH) vice ordförande, 
Marie Grönberg (MG) kassör, Ray Ericsson (RE) och Anna Hellberg (AH)  
 
Anmält förhinder: Carina Torpenberg (CT), Jörgen Blixt (JB), Fredrik Bjurklint (FB) och 
Helén Wallman (HW) 
 
§ 95 Mötets öppnande 
YB hälsade alla välkomna till den här styrelsens näst sista möte, hon tog även upp att vi under 
mötet skall reflektera och slutföra året samt se hur vi kan underlätta inför nästa år. 
YB förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
§ 96 Godkännande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 97 Val av justeringsman 
Marie Grönberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
§ 98 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsens möte 2006-11-18 – 2006-11-19, protokollet genomgicks, godkändes 
och lades till handlingarna.  
 
VU-protokoll från 2006-12-28 genomgicks, godkändes av styrelsen och lades till 
handlingarna.  
 
§ 99 Inkomna skrivelser 
Inkomna skrivelser 366:06-408:06 samt inkomna skrivelser 01:07– 36:07 genomgicks och 
lades till handlingarna, se bilaga 1. 
 
§ 100 Avgående skrivelser 
Avgående skrivelser UT128:06 – UT147:06, UT01:07 – UT08:07 genomgicks och lades till 
handlingarna, se bilaga 2. 
 
§ 101 aktivitetskalender under verksamhetsåret 
Uppdaterad aktivitetskalender inför nästkommande verksamhetsår se bilaga 3. 
 
§ 102 Ekonomi  
En ekonomisk genomgång gjordes, PR- och utställningskommittén fanns ej med i övrigt såg 
kontoställningarna ut enligt följande:  
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KONTOSTÄLLNINGAR 

Falkenbergssparbank 8060-6 183.016.891-8 560,94 
Falenbergssparbank sparkonto 8060-6 183.016.892-6 409 497,41 
Sv. Rottweilerklubben AfR 71 61 43-3 28 641,55 
Utställningskommittén 5 76 67-8 - 
Korningskommittén 64 45 09-6 2 494,64 
MH-kommittén 629 45 12-6 15 761,29 
Lägerkommittén 106 95 45-0 19 623,71 
SSU-kommittén 150 48 52-3 2 400,35 
Registerkommittén 23 55 41-0 31 443,52 
PR-kommittén 666 00-8 - 
Summa:                                                                                                                                                    510 423,41                     
 
Ett slutligt budgetförslag som är framtaget, se bilaga 4.   
 
§ 102b Resultat och balansräkning. Budget och verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. 
 
Resultat och balansräkning;  
 
Styrelsen måste inför kommande mässa ta en diskussion med PR om att de måste ta sina 
kostnader. Till nästa års resultat och balansräkning kommer 2 montrar belasta kontot både år 
2006 och 2007.  
 
Balans och resultaträkningen för 2006 genomgicks. 
Uppdrogs till kassören att göra en ändring, p.g.a sent inkommet underlag, skicka ut 
balans och resultaträkningen till styrelsen omgående för godkännande.    
Efter godkännande översänder kassören underlaget till sekreteraren att läggas ut på 
hemsidan.  
 
Verksamhetsberättelsen som är godkänd av styrelsen sedan tidigare är insänd till redaktören 
och kommer i Rottweilern nr 1.  
Styrelsen konstaterade att det är problem när uppgifter till verksamhetsberättelsen inkommer 
sent. Påtalades att inför kommande verksamhetsår måste samtliga som har material som skall 
in i verksamhetsberättelsen inkomma tidigare. Samtliga kommittéer såväl som enskilda kan 
inkomma med materialet så snart verksamheten för året är klar.      
Styrelsen beslutade att det skall Informeras på LO/kommitté konferensen om viktiga datum.  
 
Budgeten för 2007 diskuterades och då i första hand den nya mentalkommittén och dess 
framlagda budgetar. I budgetarbetet hade borttagits föreslagna medel för avhållande av en 
konferens för mentalansvariga inom LO:na som istället skulle avhållas tillsammans med den 
ordinarie LO/kommittékonferensen. Påtalades att inga synpunkter framförts tidigare på utsänt 
förslag.  Efter livliga diskussioner föreslogs att frågan tas upp med kommande styrelse om 
omfördelning av medel för en konferens för mentalansvariga i LO:na. 
Informerades styrelsen om att det tagits upp ytterligare 10.000 på den ordinarie 
LO/kommitténkonferensen för att få med mentalansvariga i LO:na. Dessa 10.000 kan om den 
nya styrelsen så anser, vara en grundplåt för en mentalkonferens. 
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Styrelsen får därefter se var man kan omfördela för att få resterande medel till konferensen. 
Uppdrogs till mentalkommittén att till nästa möte inkomma med ett väl genomarbetat 
kostnadsunderlag för denna konferens.   
Det slutliga budgetförslaget har tillställts samtliga i styrelsen, ingen har haft några synpunkter 
och den har därefter via sekreteraren sänts till redaktören för publicering i Rottweilern nr: 1 
 
§ 103 Genomgång av uppdragslista  
Uppdragslistan genomgicks och lades till handlingarna, se bilaga 5. 
 
§ 104 Lokalområden 
Beslutades att ta bort den separata pärmen för lokalområden.  
 
 
 
 
Gällande forum på lokalområdens hemsidor:  
Styrelsen har tidigare beslutat att inte ha några forum på våra officiella hemsidor.  
När det gäller länkar till uppfödare beslutades att uppdra till uppfödarkommittén att se över hur 
andra rasklubbar löst frågan och inkomma in med rapport till styrelsemötet i april. Beslutades att 
uppdra till YB att meddela Helena Nylander. 
 
Lokalområdena skall uppmanas att länka till SBK:s lokalklubbar och vise versa, då gör man reklam 
för varandra på så sätt. 
 
Övre Norrland 
Inget att rapportera. 
 
Nedre Norrland 
Inkommen skrivelse 32:07 Nedre Norrlands LO årsmöte, verksamhetsberättelse, protokoll, 
genomgicks och lades till handlingarna. 
 
Gävleborg  
Inkomna skrivelser 380:06 budget år 2007, 11:07 verksamhetsberättelse och fråga om 
uppskov, 13:07 resultaträkning och utgående balans 31/12-06, 14:07 revisionsberättelse, 
25:07 ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och styrelseförteckning, 33:07 
styrelsemötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Gävleborgs Lo har avhållit årsmöte. Styrelsen är vald  Beslutades att godkänna styrelsen  
 
Dalarna 
Inkommen skrivelse 403:06 verksamhetsberättelse, 10:07 kassarapport, genomgicks och lades 
till handlingarna.  
 
Närke/Västmanland 
När det gäller tidigare gjort utskick beslutades att portokostnaden skall belasta 
centralstyrelsen och inte dras från ett framtida startbidrag. 
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Det saknas en lokalområdespärm, beslutades att uppdra till HW att ta fram ytterligare en 
pärm.  
 
Östra 
Inkommen skrivelse 30:07 Medlem gällande annonsering av aktivitet i Östra LO. 
Diskuterades att det finns information på hemsidan om aktivitet på en lokalklubb som visar 
sig kräva att den som skall delta måste bli medlem i lokalklubben.  
Styrelsen anser det olyckligt och att det kan uppfattas som vilseledande och att sådana 
aktiviteter inte hör hemma på hemsidor. 
 
Informerades om att det kommer att göras ett försök till att starta ett nytt LO. 
Östra LO är stort och att det finns underlag för att dela upp lokalområdet i ytterligare en del. 
Det kommer att bli Sörmlands LO och kommer att ha samma gränser som SBK-distriktet.  . 
Beslutades att Sörmlands lokalområde skall erhålla sedvanligt startbidrag och att medel skall 
erhållas för att göra ett utskick om kallelse till möte för att se om intresse finns.  
 
Uppland  
Inkommen skrivelse 31:07 verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, 34:07 
styrelsemötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Gotland 
Inkommen skrivelse 15:07 verksamhetsberättelse, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Värmland/Dal 
Inkommen fråga gällande kostnad för konto.  
Beslutades att uppdra till CT att delge lokalområdet information om Pluskonto 
(föreningskonto) som kostar 600 kronor. 
 
Östergötland 
Inkommen skrivelse 26:07 styrelseförteckning, genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Årsmöte har avhållits inom lokalområdet. Beslutades att godkänna styrelsen.  
Beslutet  förklarades omedelbart justerat 
 
Skaraborg 
Inkomna skrivelser 6:07 verksamhetsplan 2007, 7:07 verksamhetsberättelse 2006 och 
verksamhetsplan 2007, 8:07 protokoll 061106, 060314, 060504, 060301, 060830 samt 
balansräkning och resultaträkning genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Västra 
Inkomna skrivelser 392:06-396:06 protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Småland 
Tidigare fråga som besvarats av styrelsen via e-post, beslutades att ta till protokollet att 
tidigare gjort utskick till samtliga medlemmar i lokalområdet (där 140 frimärken och kuvert 
använts som skall belasta lokalområdet) är godkänt.  
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Blekinge  
Inget att rapportera. 
 
Skåne 
Lokalområdet har arrangerat en uppfödarträff . 
LO.t skall ordna en ögonlysningsdag. 
 
En uppmaning skall göras till samtliga kommittéer som har stora arrangemang att det finns 
möjlighet, att till inköpspris, beställa en gåva från PR-shopen, men att de belastar deras konto. 
Uppdrar till AH att skicka information till samtlig a berörda. 
 
 
 
 
 
 
§ 105 Kommittéer 
 
Avel och hälsokommittén 
Inkomna skrivelser 377:06 SKK gällande avelshane ögonlyst med bakre polkatarakt, 379:06 
Veterinär om tidigare insänt material, 391:06 Ögonlysningsresultat SKK, 402:06 
Protokoll/Anteckningar från möte med hälsokommittén, avelsråden samt uppfödarkommittén 
genomgicks och lades till handlingarna.  
 
Inkomna skrivelser 5:07, 5.1:07 och 5.2:07 Medlem gällande kontakt och hälsokommittén, 
förfrågan och svar SKK, svar inväntas från SKK, ärendet bordlades till nästa möte.  
 
Inkommen skrivelse 9:07 Medlem, möjlighet till ersättning för ERG-undersökning, styrelsen 
beslutade att betala ögonlysning för den enas avkommor och omlysning av en annan 
avkomma. Vi ersätter endast ögonlysningen för dessa. Styrelsen beslutade att betala endast 
ERG för fyra hundar och ägarna får själva hemställa om ersättning för övriga kostnader. 
Styrelsen uppmanar ägarna att ta en kontakt med sitt försäkringsbolag för att se om de tar en 
del av kostnaden. Styrelsen arbetar på att ta fram den oregistrerade hundens härstamning. 
Styrelsen beslutade att slutföra arbetet med de två olika familjer som fått anmärkning på 
ögon för att med ögonspecialisternas hjälp få ett omdöme som skall vara baserat på så mycket 
fakta som går att få fram. Punkten blev omedelbart justerad. 
 
Inkommen skrivelse 27:07 Medlem, skrivelse tillsänd SKK för kännedom till Rasklubben, 
styrelsen har noterat skrivelsen som gått in till SKK centralt. 
 
Inkommen skrivelse 28:07 Hundägare, svar från veterinär, beslutades att en utbetalning för 
bensinkostnader samt blodprov skall utgå till hundägaren. Beslutades att uppdra till HW att 
inkomma med kontonummer till kassören MG.  
 
Rapporterades att rasklubben har anslutits till ett forskningsprojekt på SLU avseende epilepsi, 
rasklubbens kontaktperson är Linda Heske. Vidare informerade KH om att det behövs 
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blodprov från 20 hundar med diagnosen epilepsi, gärna yngre hundar. Beslutades att uppdra 
till KH att se till att denna information finns på hemsidan.  
 
Gällande tidigare material sjukdomsinventering, Helena Nylander har efter förfrågan från 
styrelsen varit i kontakt med berörd veterinär. Veterinären har haft väldigt mycket att göra så 
hon har ej haft tid att göra utskicket till dem som sänt i material ännu. Hon har däremot 
påbörjat arbetet och kommer att kontakta styrelsen så snart hon kommit en bit på väg.  
Styrelsen Beslutades att uppdra till Helena Nylander att påtala att samma överenskommelse 
som gjorts tidigare avseende ersättning gäller fortfarande när det gäller beräknad tidsåtgång. 
Om förutsättningarna ändras måste veterinären kontakta rasklubben snarast. Veterinären har 
skickat ut brev till alla djurägare som har deltagit i enkäten och återkommer med uppgifter när 
de kommer in. 
 
Internationell & Nordisk kontaktperson 
IFR:s nyhetsbrev skall läggas ut på hemsidan och i tidningen, är ej utlagt ännu.  
 
 
Info-kommittén 
Rapport från JB gällande annonsering på Blocket.se och TV4-text. Blocket.se, de tar 20 kr per 
annons både i kategorin "Djur" och "Hundar och Katter", TV4-text har ej privatannonsering 
längre, den upphörde i september 2006.Styrelsen tackar JB för informationen, YB uppdrogs 
att kontakta JB och be honom lägga ut några annonser på Blocket.  
 
Beslutades att uppdra till Info-kommittén att kontakta tidningen Brukshunden och diskutera   
material gällande en artikel  om ”Rottweilern som brukshund” som de var intresserade av.  
 
Inkommande skrivelse 399:06 medlem om stulna bilder, medlemmen är tackade för 
informationen, skrivelsen lades till handlingarna. 
 
Inkommen skrivelse 401:06 SKK bekräftelse annons i hundsport, information. Togs till 
protokollet att rasklubbens annonsering i Hundsport är beställd för år 2007.  
 
Inkommen skrivelse 17:07 Google, annonsering med Google adwords gick igenom och lades 
till handlingarna 
 
Lägerkommittén  
Information gällande lägret, rummen på sjukan är slut samt expeditionsrummen. Annexrum 
finns samt husvagnsplatser, preliminärbokad föreläsare Ingrid Tapper. 
 
Det har inkommit en fråga från lägerkommittén och Patrik Grönfeldt om de kan arrangera 
IPO som gren på Skillingarydslägret. IPO-gruppen på 10-12 deltagare kommer att 
marknadsföra sig själva och lägger upp träningsprogram. De rapporterar boende, mat etc till 
lägerkommittén och precis som övriga deltagare betalar de 300:- i lägeravgift och anmälan 
kan göras på ordinarie anmälningsblankett bara att de skriver dit för hand IPO-grupp. 
Ytterligare ett önskemål från lägerkommittén är att de som är intresserade av IPO ska få 
möjlighet att komma och titta på deras träning någon gång under veckan. En ansvarig för 
gruppen måste också utses.  
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Styrelsen ställer sig positiv till att det finns en träningsgrupp i IPO på Skillingarydslägret. 
Däremot måste en kontakt och dialog med IPO-ansvarig Fredrik Bjurklint ske om hur 
träningen kommer att läggas upp. Uppdrogs till AH  att meddela Patrik. 
 
Kommittén för mentalitet och exteriör  
Övrig uppföljning – kommentar till mentalkommittén  - Nedre Norrland skall ha 2 stycken 
mentalbeskrivningar under år 2007  Uppdrogs till mentalkommittén att informera sig  om 
vilka datum dessa skall genomföras. 
 
Värmland Dal – har mentalkommittén varit i kontakt med dem? Lokalområdet behöver 
tillgång till en MH-bana. De har 2 egna figuranter och kommer att arrangera 
mentalbeskrivningar under nästkommande år. 
 
 
Frågor gällande en gemensam mentalbana i distriktet har varit uppe till diskussion. Frågan 
gällande stöd vid byggandet av mentalbanor hänsköts till mentalkommittén, som får se över 
möjligheterna att ge stöd.   
 
Inkommen skrivelse 302:06 Medlem om intresse mentalbeskrivarutbildning år 2007. 
Beslutades att uppdra till mentalkommittén att se över vilka utbildningar som är aktuella i 
landet samt vilka av våra medlemmar som skall få delta. 
 
Inkommen skrivelse 350:06 MH-ansvarig gällande mentalkommittén, Styrelsen beslutade 
överlämna frågan till kommittén.   
 
Beslutades att uppdra till Mentalkommittén att se över behov av mentaltestbanor i landet 
alternativt att undersöka vilka lokalklubbar som har nya banan och kostnaden för dessa. 
 
Uppdrogs till samtliga att komma med förslag på ett arbetsunderlag som skall innehålla 
regler/riktlinjer för att inte uppfödare ska gå med underskott vid MH-arrangemang likväl som 
Korning.  
 
369:06 SBK Domare som söker vidareutbildning  
Styrelsen tillstyrker vidareutbildning. Han har visat stort intresse av rasen då han deltagit på 
MT, SSU, och extriörbeskrivningar och vi önskar honom lyckat till. Uppdrog till YB att 
meddela SBK. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
385:06 SBK domare som söker vidareutbildning på Rottweiler.  
Styrelsen beslutade avstyrka ansökan. Rasen är stor och kontroversiell och styrelsen 
beslutade att för att godkänna vidareutbildning skall den sökande delta på  2 MT eller 2 MH 
och 2 extriörbeskrivning för rasen, alternativt 1MH eller 1 MT och 1 extriörbeskrivning samt 
deltaga på en rasspecial. Uppdrogs till YB att meddela SBK. Punkten förklarades 
omedelbart justerad. 
 
388:06 SBK poängberäkning MT, är besvarad. 
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404:06 Funktionär gällande fråga om mentaltest och mentalbeskrivning,  
 
Styrelsen har kunnat konstatera att funktionären som har blivit tillfrågad om Mt och mh har 
missuppfattat frågeställningen. Styrelsen hade endast för avsikt at klarlägga kostnader för att 
kunna åter betala privata utlägg för tågbiljett. Uppdrar till HW att skicka ett protokollsutdrag 
på detta till frågeställaren. Punkten förklarades omedelbart justerad och uppdrogs till 
HW att skicka ut svaret som har gått in till SBK till samtliga i styrelsen 
 
 
3:07 Funktionär gällande avbokat MH och MT 
 
4:07 SBK C-RUS gällande skrivelse från funktionär vid MH och MT  
 
 
 
20:07 SKK angående bestämmelser för korning.  
Vidarebefordrad till mentalkommitténs sammankallande och korningsansvarig. Diskuterades 
om man skall göra  extra information i nästa nummer av tidningen? Föreslogs att göra en notis 
även på hemsidan.    
Uppdrogs till HW att göra notisen på hemsidan 
 
Rapporterades att mentalkommittén ska ha ett möte den 24 februari. 
Styrelsen tackade för rapporten. 
 
Styrelsen fastställde arbetsbeskrivning för extriörbeskrivningsansvarig.    
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
Tre personer har anmält sitt intresse för den förberedande extriörutbildningen. 
Kursansvarig YB. 
 
PR-kommittén 
Inget att rapportera 
 
Registerkommittén 
Ligger klart att läggas ut på hemsida AH rapporterade att man har varit i kontakt med 
webbansvarig  
Styrelsen tackade för rapporten. 
 
SSU-kommittén 
KH rapporterade att Dieter Hoffman och Uwe Peterman dömer hanar och tikar från 12 
månader och Leif Öberg och Louise Hill dömer hanvalpar och tikvalpar från 4 till 12 
månader.  
Rapporterades att det kommer att bli onlineanmälan 
Styrelsen tackade för rapporten 
 
Tävlingskommittén 
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Beslutades att rasklubben skall ha Onlineanmälan. Vidare beslutades att Svenska 
Rottweilerklubben/AfR:s tävlingsansvarig även är ansvarig för Onlineanmälan. 
MG har meddelat HW att Protokollet med beslutet måste skickas in till SBK. 
Uppdrogs till HW att vidarebefordra protokollsutdra g på beslut till SBK 
 
Sektor IPO 
389:06 SBK:s tävlingssektor, figuranter och domare, Styrelsen har  nominerat Fredrik 
Bjurklint som figurant.  
Rapporterades att Fredrik Bjurklint är reservfigurant till Nordiska och Kristoffer Andersson 
figurant på Bruks SM IPO. 
Styrelsen tackade för rapporten 
 
Uppfödarkommittén 
Styrelsen begär in mer information om medlemmens adress, telefon mm, att vi skickar till 
SKK att vi hemställer om utredning av ärendet och att SKK vidtar åtgärder i förhållande till 
vad utredningen visar. Uppdrar till HW att kontakta vederbörande . 
 
Styrelsen uppdrar till Yvonne att kontakta uppfödaren i Grekland och meddelar riktlinjer för 
vår avel i Sverige 
 
Inkommande skrivelse 314:06 Medlem gällande annonsering, är vidarebefordrat till SKK för 
kännedom tillsammans med en fråga om de kan kontakta Miljö och hälsa.   
Inkommande skrivelse 337:06 från SKK gällande uppfödning. Den enda som kan göra något i 
detta fall är en privatperson eftersom de inte är medlemmar 
 
Ray har nu informerat, detta innebär att omplaceringshundar skall diskuteras på någon av 
uppfödarkonferenserna år 2007, vilken? Uppdrogs till RE att vidarebefordra 
informationen 
 
Annonsering på blocket skall diskuteras på en uppfödarkonferens.  Förslag på standardtext, 
avseende uppfödarannonser på Blocket skall tas fram som anslutna uppfödare kan använda. 
Uppdrogs till RE att meddela kommittén.  
 
Utställningskommittén 
Jenny Lindell föreslår att Helena Strömberg skall ingå i kommittén.   
Styrelsen beslutar att tillsätta Helena Strömberg till utställningskommittén. 
 
Styrelsen tackar även Anita Whitmarsh för att hon stannar i kommittén. Hon kommer att 
fortsätta med de arbetsuppgifter hon haft och styrelsen ser det positivt att de har utökat 
kommittén för att minska på arbetsbördan.  
 
Gällande tidigare insänt klagomål till SKK om val av domare till Världsutställningen 2008. 
Svar har ännu ej kommit till rasklubben. Uppdrogs till YB att undersöka varför rapporten  
dröjt. 
    
381:06 SBK, lista på ansökta utställningar. Styrelsen kunde konstatera att klubbens 
ansökningar var korrekta och lade därefter skrivelsen till handlingarna  
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Hänvisning (valp och omplacering) 
398:06 gällande avsaknad av inavelsgrad på våra hänvisade valpkullar. 
Styrelsen beslutar att inavelsgraden ska finnas med på samtliga och vi uppmanar ansvarig för 
valphänvisningen att se till att informationen finns innan varje valpkull läggs ut på hemsidan. 
Uppdrogs till RE att informera både valphänvisning samt webbansvarig. 
 
36:07 Uppfödare gällande hemsidans information om planerade och aktuella valpkullar, 
behandlas under hänvisning. Då information inkommit på att det inte fungerar bra med 
valphänvisningen och att det förvillar för presumtiva valpköpare så beslutades att göra en 
gemensam lista. 
Styrelsen beslutade att vi under våren fortsätter arbeta med detta, Punkten förklarades 
omedelbart justerad. 

 
Styrelsen uppdrog till uppfödarmötet, avelsråd och uppfödarkommittéen att ge förslag på hur 
en kennelista ska se ut. Synpunkter och förslag ska inkomma till styrelsen senast sista maj. 
Uppdrogs till YB att meddela berörda. 
 
Medlemshantering 
Förslag från medlemshanteraren. 
Styrelsen beslutar enligt förslagen och uppdrar til l medlemshanteringen att ta fram förslag på 
brev.  
 
Redaktionen 
Redaktören har inkommit med ett brev till styrelsen och föreslår att: 

- Vill ha möjlighet att stoppa material som inkommer efter manusstop (för sent) och 
skall gälla alla. Enda undantag skall vara om något alarmerade inkommer om rasen 
eller akut förändring av något arrangemang. 

- En öppen kommunikation med sekr. i klubben för att kunna planera inflödet till 
tidningen.. I god tid få besked om när styrelsen anser att redaktören behöver vara på 
plats för att göra reportage till tidningen. Att det skall vara ömsesidig respekt för våra 
ideella uppdrag. 
Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag. 

- Redaktören föreslog att Anneli Blomqvist tillsätts i redaktionen för att hjälpa till med 
annonser. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget 

 
Webbmaster 
Styrelsen beslutade uppdra till KH att se över materialet på hemsidan och att tillsammans 
med webbmastern göra ev. ändringar. 
KH rapporterar  på nästa möte vilka ev. ändringar som genomförts 
 
§ 106 Arbetsfördelning och organisation  
Hur hanterar vi avgångar om personer med mycket kunskap slutar? 
Styrelsen beslutar att vi försöker se till att det finns någon form av mentorskap om 
viljan finns. 
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Inkommen skrivelse 307:06 Valberedningen arbetsordningar för samtliga poster i styrelsen 
Ledamot och suppleantarbetsbeskrivningar se bilaga. Styrelsen uppdrar till YB och HW att 
sammanställa och skickar ut detta på mail till samtliga och uppdrar till HW att så fort 
alla är klara lägga ut dem på hemsidan  
 
Förslag på blankett från medlem. LO/kommittéer uppgifter läggs under strecket i sidhuvudet 
enligt Helén förslag. Sidfoten ska vara blank på LO/kommittéer, information bara när 
skrivelser från huvudstyrelsen. 
Styrelsen beslutar att behålla nuvarande layout på brevhuvudet med tillägg av 
ovanstående ändringar. 
 
§ 107 Rasprofil  
Rasprofilen är skickat till Per-Erik Sundgren för synpunkter.  
 
§ 108 Handlingsplan RAS  
Utbildning och information mental, extriör och hälsokontroller. Styrelsen beslutar att YB 
håller en kort information om RAS på årsmötet. 
 
§ 109 Årsmöte  
Styrelsen beslutar att Hedersmedlemmar alltid ska inbjudas per personligt brev till årsmötet. 
Kutym (praxis) att bjuda på middag samt övernattning. 
 
Styrelsen beslutade också att till Årsmötet skall bokas; 
Sittande styrelse; hotell fre, lör om så önskas samt lunch/middag lördag. 
De som står på val till styrelsen; hotell (vid behov) lördag till söndag samt lunch/middag.  
Valberedning; sammankallande, (en representant) Paket 1; lunch, middag samt boende, 
erhålls ingen milersättning.  
Paket 2; Lunch + milersättning  
Revisorrepresentant; lunch + milersättning 
Hedersmedlemmar; ett standarbrev med inbjudan med bifogat svarsblankett. Där ingår 
lunch, middag samt boende lördag till söndag.  
På svarsblanketten ska alla delar kunna väljas separat 
Uppdrogs till YB att göra en svarsblankett. 
 
Redaktören närvaro ses som positivt och den kostnaden belastar redaktionen. 
 
Helén har varit i kontakt med Per Erik Sundgren, Han kan tänka sig att föreläsa på årsmötet, 
pris: 3 000 kronor + resa och han kan närvara fram till klockan 15.00. Kan tänka sig att prata 
om arvbarhet, MH – Korning, urval i naturen, tikarnas betydelse i avelsarbete.  
Styrelsen beslutar att be Per-Erik Sundgren komma och föreläsa och uppdrar till HW 
att boka honom mellan kl 13,00-15,00 
    

Förfrågan från medlem 
Styrelsen beslutade att betala hotell mellan lördag/söndag eftersom medlemmen ska 
vara ringsekreterare samt delta för valberedningen.  
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Styrelsen beslutar att nya kassören får hotell, lunch och middag. Uppdrar till MG att 
meddela. 
 
§ 110 Kansli Svenska Rottweilerklubben 
HW har varit i kontakt med AMS, det finns idag två alternativ, lönebidrag (anställd med 
nedsatt arbetsförmåga) eller nystartsjobb (person som varit utanför arbetslivet i minst ett år) 
Övriga bidrag är borttagna vid årsskiftet. Uppdrogs till HW att fortsätta forska i detta och 
att tillsamans med YB komma med ett förslag till upplägg   
 
§ 111 Rapport RASK 
Fredrik kunde tyvärr inte delta pga problem med flyget 
Vår skivelse ang. IPO m.m. är skickad till övriga rasklubbar. 
 
§ 112 Uppfödarutbildning  
Inget att rapportera. 
Uppdrogstill HW att skicka en förfrågan till uppföd arutbildningsansvarig hur långt 
arbetet har fortgått 
 
§113 Hänskjutet från föregående möte:  
Försäkringar  av klubbens material. Till att börja med skulle allt rapporteras in Finns det 
uppgifter från alla kommittéer? Vad har vi för försäkringsmöjligheter?  
Hänskjuts till nästa möte. 
 
Vad ska vi satsa pengar på när det gäller hälsa? Externa medel. Klubben måste vara 
uppmärksam på att få tag på externa medel för att täcka kostnader för olika undersökningar 
och projekt. Frågan hänskjuts till nästa möte. 
 
Fråga om hur bidrag för lokalområden skall se ut i framtiden.   
Nystartade LO får hjälp med uppstart, 1000kr + samt 10 kr/ medlem. Samt vid MH 290 
kr/hund   
Styrelsen påminner om att LO:na får ta sina ev. underskott själva när det gäller MH eftersom 
de får 290 kr/hund 
 
§ 93 Övriga frågor  
Inkommen skrivelse 290:06 medlem förslag på regler till årets bragdrottweiler. 
Styrelsen anser att det är ett bra förslag. 
Uppdrogs till HW att kontakta den som lämnat förslaget och sedan maila ut detsamma till 
övriga i styrelsen. 
Inkommen skrivelse 298:06 SBK valberedningen. Genomgicks och lades till handlingarna  
Inkommen skrivelse 299:06 Feedback från LO- och kommittékonferens 2006. Genomgicks 
och lades till handlingarna. 
Inkommen skrivelse 303:06 Medlem gällande köpt hund. Genomgicks och lades till 
handlingarna 
Inkommen skrivelse 313:06 Student gällande undersökning. Genomgicks och lades till 
handlingarna 
Inkommen skrivelse 320:06 Medlem om Agility bruksnytt. Skrivelsen behandlad på tidigare 
möte 
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Inkommen skrivelse 336:06 Valberedningen avgång . Skrivelsen är behandlad tidigare möte 
 
§ 114 Övriga frågor  
A)Ett ärende från en medlem har inkommit ang. annan medlem i klubben .  
Ärendet bordlades i avvaktan på mera information. 
 
B) Förtjänsttecken: En medlem har inkommit med förfrågan om förtjänsttecken. Frågan ligger 
hos den personen som har hand om att se över förtjänsttecken 
 
383:06Medlem, utskick till olika redaktioner.  
Styrelsen tackar Åsa Tove Berg för att hon har skickat boken ”En rottweilers 
försvarstal till flera olika redaktioner”, ett myck et bra initiativ och en eloge till 
författaren. 
 
 
35:07 Fråga gällande information om rasen. 
Styrelsen uppdrar till KH att kontaktar personen och ge henne vår folder samt länk till 
hemsidan. 
 
Styrelsen uppdrar till HW att boka Vikingline för L O-kommitée konferensen, samt 
skicka  ut information om datum till samtliga LO:n och kommittéansvariga, så att alla 
kan boka in detta. 
 
Gunilla Fors tackar för blommor som tillsänts henne: 
JÄTTETACK FÖR DEN FINA BLOMGRUPPEN JAG FICK FÖRE JUL. JAG UPPSKATTADE DEN 
VERKLIGEN. FORTFARANDE ÄR DEN JÄTTEFIN. 
Hälsningar 
Gunilla Fors 
  
Rapporterades att sekr.har köpt  blomma till Hans Rydén  
Styrelsen ser mycket positivt på att antalet registrerade rottweiler 2006 har minskat med 9,´6 % 
Styrelsen beslutar att RE tecknar avtal med ridhuset för årsmötesutställningen. 
 
§ 115 Nästa möte 
Nästa möte på fredag 2 mars kl 17.00 på hotell Quality Prince Philip, Skärholmen 
 
 
§ 116  Mötets avslutande  
Yvonne tackar alla och uppmanar oss att vi är observant på de åtaganden som måste bli 
klara innan årsmöte. 
 
 
Vid protokollet Justeras:  
 
 
 
Anna Hellberg Yvonne Brink                       Marie Grönberg 
Sekreterare Ordförande                            


