Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

REDAKTIONEN
Syfte
Redaktionens syfte är att ansvara för att rasklubbens medlemstidning ”Rottweilern” ges ut 5
gånger per år. Att förmedla information till samtliga medlemmar.
Uppgift
-

tillsammans med lokalområden, kommittéer och styrelsen hålla tidningen uppdaterad med
ny och viktig information till medlemmarna.

-

Ha en kontakt med tryckeriet

-

tillsammans med centralstyrelsen, kommittéer och LO:n ta bort ”gamla nyheter” eller
annonser där aktiviteten eller arrangemanget redan varit

-

handha kontakt med annonsörer

-

planera inför vidareutveckling av medlemstidningen

-

arbeta för att allmänt förbättra medlemstidningen

-

Skicka ut vår medlemstidning till rasklubbar som tillsänder Svenska
Rottweilerklubben/AfR sin tidning.

-

till styrelsen inlämna en budgetuppföljning per den 30/6 varje år där prognos och
eventuell avvikelse mot budget skall presenteras.

-

Skriva en verksamhetsberättelse som insänds till styrelsen så snart verksamhetsåret
avslutats, dock senast den 15 januari.

-

Lägga upp en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som insänds till
styrelsens sista arbetsmöte under året.

-

Lägga en budget för nästkommande verksamhetsår samt rambudget för de därefter två
närmst följande åren som insänds till styrelsens sista arbetsmöte under året. (se över om
något behöver köpas in så att detta kan budgeteras för).

-

Uppdatera inventarielista en gång per år och tillsända kassören.

Rutin
Samarbeta med styrelsen, kommittéer och LO:n.
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INFORMATION GÄLLANDE FOTOGRAFIER TILL REDAKTÖRERNA FÖR TIDNINGEN
ROTTWEILERN
Instruktioner om fotografier till redaktörerna för tidningen Rottweilern, till utställnings- och
tävlingskommittéerna samt andra berörda vid anordnande av utställning och tävling inom Svenska
Rottweilerklubben/AfR.
Vid utställningar och tävlingar så publiceras alltid resultatlistan och fotografier på vinnande hundar i
vår medlemstidning Rottweilern.
När det gäller fotografering av vinnande hundar så önskar redaktörerna för att förenkla deras arbete att
få in uppgifter enligt följande:
Foton bör helst vara tagna med digitalkamera och de ska skickas in via e-post alternativt skickas in på
CD-skiva till adress:

E-post: tidningen@rottweilerklubben.se
Fotografen ska ta ett kort på nummerlappen eller startnummer först och sedan på hunden. Då blir det
lätt för redaktörerna att spåra vilken hund det är på fotot.
Redaktörerna behöver sedan få en resultatlista och katalog (utställning) eller startordning (tävling)
inskickad till sig. Se ovanstående adress.
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