
  

  1  

   Svenska Rottweilerklubben/AfR  
[ Skriv text]  

SBK’s Avelsavdelning   
för Rottweiler                

Styrelsemöte nr 7/2017, per telefon måndag 13/11 – 2017 klockan 19.30. 
  
Närvarande:   
Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten, Ledamot 
Lena Jonsson, Ledamot Ulrika Stenholm, Ledamot Marianne Rexlinger  
Suppleant Liselotte Gustafson  
 
Meddelat frånvaro: 
Kassör Rebecca Cedervall  
Suppleant Inger Bergman  
  
  
 § 92.  Mötets öppnande  

Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.  

§ 93.  Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.   

§ 94.   Val av justeringsman  
Lena Jonsson valdes att tillsammans med ordf. Yvonne Brink justera dagens 
protokoll.   

§ 95               Protokoll nr 6 den 9/10 2017.  
                      Protokollet genomgås och det läggs till handlingarna.   
                       
§ 96.              Inkomna skrivelser 

82:17 Skrivelse från SBK:s centrala Valberedning 
83:17 Påminnelse om den centrala RAS/RUS konferensen 
84:17 Nytt VPR. Årets Kämparglödare 
85:17 Ang. tidningen 
86:17 Svar på fråga ang. domarutbildning 
87:17 Bragdhund efterlyses 
88:17 Stipendier för funktionärer 2017 
89:17 Inbjudan från SBK till ordförandena i lokalområdena till SBK:s 100    
årsjubileum. 
90:17 Inbjudan till CUA utbildning 
91:17 Diskussionsprotokoll från lägerkommittén 
92:17 Auktorisation av exteriördomare på Rottweiler 
93:17 Vill ni engagera flera i SBK? 
94:17 Skrivelse ang. ungdomssektion 
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95:17 Kallelse till RUS-träff i Sörmlandsdistriktet.  
96:17 Förslag på bruksdomare och figuranter till Bruks SM och NOM 2018 

                       
§ 97.          Avgående skrivelser 
                      Inga avgående skrivelser. 
    
§ 98.             Ekonomi  

Ekonomin hänskjöts till kommande VU-möte då kassör Rebecca Cedervall ej 
kunde närvara på dagens möte.  

 
§99 Bordlagda frågor från föregående styrelsemöte den 9 oktober 2017. 
 
a). Protokoll nr 2/2016 föredragande Patrik Grönfeldt 
Patrik Grönfeldt informerade om att svar har skickats till frågeställaren. 
Med anledning av att frågeställaren skickat ett antal SMS till ordföranden så kan inte svaret ha 
kommit fram. 
Ulrika Stenholm åtog sig med anledning av att det gäller avelsfrågor att skriva ytterligare ett 
svar som sekreteraren skickar till frågeställaren. 
 
b). Fodersponsoravtal.  
Malin Sten informerar om att de foderföretag som tillfrågats tackat nej till samarbete med AfR 
Svar har dock inte inkommit från alla ännu. 
Föreslogs att flera foderföretag involveras och får möjlighet att lägga ett fodersponsoravtal.  
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. 
 
c). Skrivelse 53:17 Ang. utbildning av domare.  
     Skrivelse 86:17Svar på frågan ang. domarutbildning. 
Frågan har diskuterats ingående och styrelsen konstaterar att denna utställning genomfördes för 
2 år sedan och att hunden ifråga har bedömts av domare från Tyskland vid Svenska 
Rottweilerklubbens årsmötesutställning med certifikat som resultat. Hunden är dessutom  
champion och har då tilldelats certifikat av flera än en domare. Hunden var vid 
bedömningstillfället för 2 år sedan redan champion. 
Mätning av förhållandet skalle/noslängd hade ej heller kommit igång i nämvärd omfattning 
vilket idag sker vid exteriörbeskrivningar.  
Det är inte rasklubbens sak att hantera domarärenden om man hänvisar till någon form av 
disciplinär åtgärd. Om skriftställaren anser att det är av den arten hänvisas till Svenska 
Kennelklubbens domarkommitté. 
Tyska Rottweilerklubben, ADRK, har arrangerat en stor domarkonferens för specialdomare 
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2016 där tre av Sveriges fyra rasspecialister deltog och där man också fokuserade på skall/nos 
förhållandena som skall vara 1:1,5. 
Styrelsen anser därför med anledning av detta att frågan är besvarad och lägger därmed ärendet 
till handlingarna. 
 
d). Åtgärdslistan 
Bordlägges då Inger Bergman inte är närvarande på detta möte. 
 
e) Skrivelse 77:17 Prenumeration på tidningen  
Sekreterare Malin Sten har skickat svar på denna.  
 
§ 100. Utskottet Avel och Hälsa  

a) RAS – kommer att jobbas med under fysiska mötet i december. 
b) Minnesanteckningar från möte i utskottet den 8/11-17 är utskickat till alla.  
c) Inkommande 90:17 Inbjudan till CUA utbildning 

Uppdrogs till Ulrika Stenholm att tillfråga Camilla Ryd om deltagande på CUA-
utbildning. 

d) Inkommande 92:17 Auktorisation av exteriördomare på Rottweiler  
e) Valphänvisning 

Beslutades att frågan skall färdigbehandlas på det fysiska mötet i december. 
f) Ledamöter till utskottsgruppen Hälsa och Friskvård 

Rapporterade Ulrika Stenholm att det arbetas på denna fråga men ännu är det inte 
klart. 

g) Övrigt 
Ang. skrivelse till SBK. 
Det finns en önskan från utskottsgruppen UGM att styrelsen tillskriver SBK och frågar 
varför inget svar kommit på tidigare fråga.  
Rapporterade sekreteraren att skrivelse är sänd och att svar inväntas. 
 
Ang. fast bana på Fönöbasen utanför Färila. 
Har inkommit önskemål om en fast MH bana på Fönöbasen.  
Beslutades hänskjuta frågan till det fysiska mötet i december. 
 

§ 101. Utskottet Prov och Tävling.  
LiseLotte Gustavsson hade ett uppdrag att undersöka en del saker angående IPO- laget till VM. 
IPO gruppen föreslog att gruppen får en fast summa på 15000 kronor till laget.  
Styrelsen beslutade enligt förslag.  
 
Rasklubben måste finna något sätt att entusiasmera fler att tävla bruks och även uppmuntra 
dem som idag tävlar. Beslutades att frågan skall diskuteras vid det fysiska mötet i december. 
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Vi måste ta reda på vilka som kan komma åt och administera resultat mm. 
 
 
§ 102. Inkomna motioner 
a) Motion angående kriterier för rekommendation till exteriördomarutbildning samt 
utnämnande av rasspecialist. 
b) Motion angående redovisning av årsmötesbeslut och uppdrag till styrelsen. 
c) Motion angående publicering av protokoll från rasklubbsstyrelsens sammanträden. 
d) Motion att lokalområden skall erhålla 50:-/medlem av medlemsavgiften.  
e) Motion ang. hedersmedlemmars kostnad för rasklubben. 
f) Motion att ta fram en modell för att införa modprov/bevakningsprov på SSU för att säkra att 
hundar har korrekta IPO meriter. 
g) Ang. utbildning av domare. 
Styrelsen går igenom motionerna och en del skall ut till utskottsgrupper för yttrande. 
Beslutades att bordlägga motionerna till decembermötet. 
 
 
§ 103. Kommittéer 

a) Infokommittén.  
Inte lyckats få tag i hundägarekort som är beställda.  
 

b) Hemsidan.  
Lena har bett om alternativa mailadresser och det har inte inkommit så många. 
  

c) Jubileumskommitten.  
a) Jubileumskalender. 
Bilder till kalendern diskuterades.Styrelsen var eniga om att bilderna skall spegla bl.a. 
de olika delar som rasen deltar i. BRUKS, IPO, Utställning, Valp etc.  
 

d) Lokalområden.  
Vad gör vi med LO:n som är vilande och LO:n där det finns styrelser men ingen  
versamhet? Frågan skall diskuteras på mötet i December. 
 
Skrivelse 89:17 Inbjudan från SBK till ordföranden i lokalområdena att delta i SBK:s 
100 års jubileum. Denna har skickats vidare till alla LO:n 
 
Skrivelse 95:17 Kallelse till RUS träff i Sörmlandsdistriktet.  
Denna har skickats vidare till Östra LO 
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e) 2017 års Rottweilerevent SSU  
Bordlägges till nästkommande möte. 
 

f) Registerkommittén.  
Inget att rapportera då Inger Bergman inte kunde närvara på detta möte.  
 

g) Sponsorkommittén 
Inget att rapportera. 
 

h) Facebook.  
Rapporterade Marianne Rexlinger att bilder som inkommer från våra medlemmar via 
FB,  kommer flera att publiceras i vår tidningen.  
 

i) Utvecklingskommittén. 
Inget att rapportera. 
 

j) Läger.  
Inkomande 91:17 Diskussionsprotokoll från lägerkommitten 
Styrelsen godkänner diskussionsprotokollet och lägger det till handlingarna. 
 

k) Tidningen – ALLA 
Skrivelse 85:17 Ang. tidningen 
Denna är skickad till tidningen 
 

l) PR- Shopen  
Lise-Lotte Gustavsson rapporterade från diskussion med PR shopens ansvarige Ulrika 
Böninger Sideryd. Styrelsen diskuterade informationen. 
Föreslogs att flytta PR-shopen och att den kopplas samman med Infokommittén där den 
tidigare legat.Shopen blir mindre sårbar när det är fler än en person som arbetar med 
denna del. Det är inte lätt att vara ensam med allt arbete.  Infokommittén består av flera 
personer vilket gör att vi har möjlighet att flera kan vara behjälpliga vid olika 
arrangemang och att det inte behöver vara en som reser runt. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget och framförde ett stort varmt TACK till Ulrika 
Böninger Sideryd för nedlagt arbete med PR –shopen.  
PR-shopen ingår nu i den nya konstelationen PR/Infokommittén. 
 

m) Medlemshanteringen.  
Inget att rapportera då Rebecca Cedervall inte kunde delta på detta möte. 
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n) Int. O Nord.  
Inget att rapportera 
 

o) Bruksnytt och Vandringspriser 
Patrik Olsson har inte svarat på mail. 
Yvonne Brink åtog sig att kopiera statuterna från Rottweilern nr 5 2016 och tillställa 
Sanne Johansson och Marianne Rexlinger.Störningar på Marianne Rexlingers 
uppkoppling gjorde att det var svårt att höra rapprter. Beslutades att avhålla ett VU-
möte där rapport och diskussion genomförs.  
Skrivelse 84:17 Nytt vandringspris. Årets Kämpaglödare 
Information om det nya priset skall publiceras i tidningen Rottweilern. 

 
§ 104. Organisation 

a) En medlem har reagerat starkt på ett inlägg i sociala media. 
Uppdraget ligger hos Marianne Rexlinger och Malin Sten. 
Rapport kunde inte lämnas då störning på Marianne Rexlingers uppkoppling gjorde att 
hon inte hördes.Beslutades att avhålla ett VU-möte där rapport avlägges.  

b) Uppdrag till Malin Sten och Marianne Rexlinger ang. medlems agerande i en LO-
styrelse  
Rapport – Kunde inte lämnas då störningar på Mariannes uppkoppling på telefonen* 

     gjorde att hon inte hördes. Beslutades att avhålla ett VU-möte där rapport avlägges. 
c)   Skrivelse 82:17 från SBK:s centrala Valberedning 

Rasklubben skall besvara frågor som skickats i samband med detta.  
Bordlades till det fysiska mötet i december.  
d)   Skrivelse 93:17 Vill ni engagera flera i SBK? 
Genomgicks och lades till handlingarna.   

e)   Skrivelse 94:17 Ang. ungdomsssektion. 
Styrelsen ander att skrivelsen är positiv. 

    Beslutades att diskutera den ytterligare vid decembermötet.   
 
§ 105.  SBK:s centrala RAS/RUS konferens i november 2017. 
            Yvonne Brink skall sammanställa material från konferensen. 
  
§ 105. Övriga frågor 
a) Skrivelse 87:17 Bragdhund efterlyses 
Detta ska publiceras på FB och till tidningen. Uppdrogs till Sekr.Malin Sten att skicka info till 
tidningen och till FB 
 
b) Skrivelse 88:17 Stipendier för funktionärer 2017 
Genomgicks och lades till handlingarna.  
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§ 106. Nästa möte 
Nästa möte är den 8-9-10/12 2017 
Plats: Scandic Upplands Väsby 
 
§ 107. Mötets avslutande. 
Ordförande Yvonne Brink tackar för ett bra möte och avslutar därmed mötet kl. 22.00. 
 
 
 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
Malin Sten  Yvonne Brink Lena Jonsson 
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