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Protokoll nr 9  
Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 8-9-10 
december 2017 i Upplands Väsby 
Närvarande fredag: Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör 
Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Ulrika 
Stenholm 

Ledamot Marianne Rexlinger har meddelat förhinder under fredag. 

Suppleant Liselotte Gustafson har meddelat frånvaro. 

Valberedningens sammankallande Helena Nylander deltog Lördagen den 9 december en liten 
del i styrelsemötet och därefter enskilda samtal med styrelsen.  

 

§119. Mötets öppnande. 
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och öppnade mötet fredagen den 8 december 
klockan 20:45. 

§120. Dagordning. 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§121 Justerare. 
Ulrika Stenholm valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§122. Hemställan om medel från våra lokalområden 
Styrelsen diskuterade angående äskande av medel från lokalområden och inom vilka områden 
som det skall kunna ansökas om medel.  
Föreslogs att det ska gå till medlemsfrämjande utbildningar och aktiviteter som inte är 
konkurrerande verksamhet i närområdet. Det behöver även vara ett ekonomiskt försvarbart 
evenemang och att ett underlag innehållande budget för arrangemanget skall bifogas från 
lokalområdet. Budgeten skall vara realistisk i förhållande till arrangemanget, 
verksamhetsplan, budgetredovisning för året samt årsredovisning.. 
 
Styrelsen diskuterade även utifrån att fler LO:n ska komma igång med verksamhet, så 
behöver en prioriteringsordning upprättas och det föreslogs att LO:n med svag ekonomi 
behöver prioriteras.  
Föreslogs vidare att alla äskningar måste vara styrelsen tillhanda senast 30 september året 
innan, så det kan möjliggöras för huvudstyrelsen att se över om det finns ekonomisk möjlighet 
att kunna bidra med medel och budgetera för det.  
 
För att kunna ansöka för 2018,då det är nya rutiner, föreslogs att det skall kunna äskas medel 
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men dessa skall ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2018 och att det skall gälla 
ovan angivna kriterier, medlemsfrämjande utbildningar och aktiviteter som inte är 
konkurrerande verksamhet i närområdet och ansökan skall innehålla budget för 
arrangemanget och den skall vara realistisk.  
 
Föreslogs att det skall upprättas en blankett som Lokalområdena kan hämta på hemsidan. 
Föreslogs att tillsammans med ansökningsblanketten skall följande finnas med: 
Lokalområdets organisationsnummer (om annat än Svenska Rottweilerklubbens),  
vilket lokalområde som ansöker, typ av arrangemang, tid och plats, kontaktperson med namn, 
mail och telefonnummer, samt 
Budget för arrangemanget,  resultat och balansrapport 
Budgeten skall vara realistisk i förhållande till arrangemanget, verksamhetsplan, 
budgetredovisning för året samt årsredovisning.. 
 

Mötet ajourneras Fredagen den 8 december klockan 22:21.  

Mötet återupptogs Lördagen den 9 december kl.09.00 

Lördag ansluter ledamot Marianne Rexlinger till mötet klockan 09:00 

Mötet öppnades och Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna åter till mötet. Marianne 
Rexlinger har anslutit till styrelsen.  
Yvonne Brink bad styrelsen att resa sig och kallade till en tyst minut för att hedra vår 
styrelsekamrat Inger Bergman som efter kort tids sjukdom avlidit.  

§ 122.   
Återupptogs frågan kring äskande av medel från våra Lokalområden. 
En repetition kring gårdagens diskussioner och förslag till beslut genomfördes.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget och konstaterade att det behöver göras en 
ansökningsblankett inför ansökan om medel för 2019. 
När det gäller ansökan för 2018 kan den göras utan blankett men att underlagen för ansökan 
skall bifogas.  

 

§123. Tidningsprenumeration-Stödjande medlem-motion till SBK  

Styrelsen diskuterar stödjande medlemskap. Förslag att skicka en skrivelse till 
förbundsstyrelsen (FS) i SBK att denna typ av medlemskap kan finnas för medlemmar som 
inte är aktiva. Förslag att skicka kopior till de övriga rasklubbar.  
Uppdrogs till Malin Sten och Yvonne Brink att skriva till FS.  
Ett annat alternativ kan vara att medlemmar som inte är aktiva, pensionerade, inte har någon 
hund längre etc. kan få prenumerera på vår tidning.  
Uppdrogs till Malin Sten att prata med medlemshanteraren för att undersöka om det är mycket 
merarbete att för med ev. prenumeranter på ”utskickslistan” 
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Sekreteraren återkommer med rapport på nästa styrelsemöte. 
Styrelsen anser att en rimlig prenumerationsavgift skulle vara 300:-. 

 

 

§124. Protokoll och arkivering av protokoll 

 Uppdrogs till Malin Sten att ta kontakt med SBK och få information om var det är lämpligast 
att arkivera protokoll.  
Uppdrogs till Yvonne Brink och Malin Sten att tillse att Svenska Rottweilerklubbens 
protokoll och andra handlingar blir arkiverade.  

 

 

§125. Beslutspärm 
Informerade sekreteraren Malin Sten att arbetet med att skapa en beslutspärm har påbörjats.  

 

§126. Inkomna Skrivelser  

98:17 Ang. Utbildningsmaterial för exteriördomare 
99:17 Från SBK. Inbjudan till exteriörbeskrivarkonferens 2018 
100:17 Info till medlemmar 
101:17 Ansökan om korningdiplom 
102:17 Katalog för PC 
103:17 Yttrande sökande preparandkurs för exteriördomare 
104:17 Svar om äskning 
105:17 Svenska Brukshundklubbens Julkalender 
106:17 Info från SKK.s utställningskommitté 
107:17 Ang. från medlem ang. valphänvisning 
108:17 IFR Pienkoss bok  
109:17 Brev från Belgiska klubben 
110:17 Ang. Jubileumseventet 
 

 

§127. Avgående skrivelser 
A16:17 Svar på inkommande skrivelse ang uppfödare. 
A17:17 Skrivelse till revisorerna Bo Wiberg och Lars Rehn 
A18:17 Skrivelse till SBK ang svar på mentals synpunkter som inte kommit med i protokoll. 

 
 
§128. Protokoll nr 7&8 (VU) 2017 
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Protokoll nr 7 2017 genomgicks godkändes och lades till handlingarna.  
Protokoll nr 8 2017 (VU) genomgicks godkändes och lades till handlingarna.  

 
§129. Ekonomi 

a) Kontoställningar  

Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp 
AfR Central 8060-6,183 168 712-2 SEK  8 709,20  
AfR Läger 8060-6,183 109 603-5 SEK  166 909,47  
AfR Medlem 8060-6,183 016 891-8 SEK  18 025,00  
AfR PR 8060-6,183 109 605-0 SEK  11 985,57  
AfR SSU 8060-6,183 109 606-8 SEK  16 595,58  
AfR Utställning 8060-6,183 109 602-7 SEK  37 650,57 
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp 
Plac.kto Ftg/För 8060-6,183 016 892-6 SEK  472,56  
Plac.kto Ftg/För 8060-6,183 065 570-8 SEK  60 156,14 
 

Kassören rapporterade: 

a) Kontot hos Folksam bör tas bort då det är svårt att få ut information om kontot och att det 
bör finnas bättre placering att lägga detta buffertkonto på.  

b) Blankett från huvudstyrelsen till de tävlande i SM ska färdigställas för att skickas till 
Info/PR för att den så fort som möjligt ska finnas tillgänglig på hemsidan.  

c) Styrelsen har begärt in och har väntat på kontonummer från Värmland/Dals LO för att 
kunna utbetala startbidrag. Kontonummer finns nu så pengarna kommer att betalas ut direkt.  

d) Återbetalning avseende MH juli/november är klart, och kvittens är skickad.  

e) Resultat och balansräkning avser år 2017. 

f) 104:17 Svar ang. äskande av medel. Uppdrogs till Malin Sten att svara Upplands LO på 
detta.  

g) 2017 års redovisning från SSU har inte kommit till kassören Rebecca Cedervall men till 
ordförande Yvonne Brink.  
Kassören Rebecca Cedervall har haft stora problem med sin mail under lång tid.  

h) Övrigt: Utställningskommitténs kassör Mats Hedberg har informerat om att han inte har 
möjlighet att göra redovisning/bokslut för utställning.  
Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att tillskriva Mats Hedberg för att uppmana honom att 

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Central&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Central&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831687122&valtKonto=8060-6%2C183+168+712-2&valtKoncernkontoKontonr=1831687122
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+L%E4ger&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+L%E4ger&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096035&valtKonto=8060-6%2C183+109+603-5&valtKoncernkontoKontonr=1831096035
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Medlem&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6retagskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Medlem&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=80606&kontonr=1830168918&valtKonto=8060-6%2C183+016+891-8&valtKoncernkontoKontonr=1830168918
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+PR&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+PR&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096050&valtKonto=8060-6%2C183+109+605-0&valtKoncernkontoKontonr=1831096050
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+SSU&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+SSU&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096068&valtKonto=8060-6%2C183+109+606-8&valtKoncernkontoKontonr=1831096068
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=AfR+Utst%E4llning&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=2&valtKontoNamn=AfR+Utst%E4llning&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=151281663078521760&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831096027&valtKonto=8060-6%2C183+109+602-7&valtKoncernkontoKontonr=1831096027
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=151281663078521760&valtKonto=8060-6%2C183+016+892-6
https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=SPF00102&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&requestId=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=151281663078521760&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8
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samla allt ekonomiskt underlag inklusive tidigare års ekonomi  och material för att ev. kunna 
få upp det till Stockholm med någon som åker till mässan från Göteborgshållet.  
Kassör Rebecca Cedervall informerar om att materialet måste komma upp omgående om det 
skall hinnas med, med tanke på huvudbokföringen, då det inte tidigare informerats om att 
bokföringen för utställning skulle göras av kassören. 
   

§130.  Sponsorer 

Yvonne Brink har haft mailkontakt med Shiba Lundström Best.  

Det finns stora ambitioner, men det är dålig respons från våra kommittéer.  
Styrelsen diskuterar hur svarsfrekvensen kan bli bättre och funderar på om en Facebookgrupp 
kan vara ett bra alternativ där styrelsen har tillgång och kan informera. 
Förslag att sammankoppla Shiba med Sören Moberg och hans arbete.  
Påpekades att Sören Moberg och Leif Stang har ett stort uppdrag i sin utvecklingskommitté 
att gå igenom organisationsförändringsarbetet som genomförs i SBK och att vi bör få 
information om detta.   

Uppdrogs till Yvonne Brink att svara Shiba och höra hennes syn på att jobba i någon form i 
en FB – grupp enligt styrelsens diskussioner.  
Konstaterades att Sören Mobergs arbete bör presenteras först för styrelsen. 

 

§131.  Jubileumsåret 2018 – 2018 års Rottweilerevent SSU 

a) Skrivelse 110:17  

Skrivelsen innehåller frågor och rapport från Jubileumsåret 2018 – 2018 års Rottweilerevent 
SSU. Styrelsen tackar för rapporten som var utförlig.  

Rallylydnad finns inlagt på SBK tävling. 
Angående ZTP, har Yvonne Brink skickat en skrivelse till Edgar Hellman och Anton 
Spindler, ADRK  och undersöker om Svenska Rottweilerklubben kan få resultatet på hundar 
som gör ZTP i Sverige registrerat i ADRK. Förutsättningen skulle då vara att hundarna 
bedöms av domare från ADRK som är auktoriserade att döma ZTP.  

BSE kan Svenska Rottweilerklubben arrangera och få registrerat i ADRK via Tyska domare 
som är auktoriserade som kommer hit eller genom Yvonne Brink som är auktoriserad att få 
döma BSE utanför Tyskland.   

Styrelsen anser att våra hedersmedlemmar ska bjudas in till jubiléet. Uppdrogs till Malin Sten 
att skicka inbjudan till dessa medlemmar via brev.  

Ett önskemål om att få ha en Facebook sida för detta jubileums evenemang, där även 
Utskottet Prov och Tävling bör ingå. Har styrelsen varit tillräckligt tydliga med att Prov och 
tävling finns i annat fall bör detta korrigeras omgående.  
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b) Vad som är planerat i övrigt 

Våra LO:n kom överens på årets LO ordförandekonferens att de skulle ha en dag i september i 
första hand som är riktat mot vårt 50 års jubileum med olika aktiviteter. Föreslogs att en fråga 
bör skickas ut till våra lokalområden om hur långt de kommit med planeringen för denna dag.  

Vi bör utse en jubileumsgeneral som samlar in och sprider all information för att kunna delge 
Facebook och hemsida. Förslogs att Patrik Grönfeldt tar denna roll. Styrelsen beslutar enligt 
förslaget. 

 

c) Jubileumsutbud av ”prylar” – Almanacka för 2018 

Styrelsen tittar på diplom och medaljer som används tidigare under jubileumsår, om detta är 
något liknande vi ska använda oss av igen. Informationsfolder i ett praktiskt format etc. 
Återinföra medalj vid stora evenemang och rasmästerskap. Fler förslag är väska, musmatta, 
koppar, muggar, ölglas, vinglas, karaff mm. 

Angående almanackan för 2018 har det inkommit många bilder till Marianne Rexlinger. 
Viktigt har varit att det funnits en balans mellan årstider, olika evenemang, medlemskap samt 
att den som skickat in äger rätten till bilden. Det har varit mycket arbete på vägen men nu 
ligger kalendern för tryck.  
Vi har initialt beställt 300 exemplar. Sara från tidningen kommer att ta med almanackor till 
SKK:s utställning Stora Stockholm för försäljning.  
Därefter läggs kalendrarna till försäljning via Info/PR kommittén. 

 

§132   Utskottet Avel och hälsa 

a) Allmän rapport: Ulrika Stenholm informerade om att två utskottsgrupper fungerar mycket 
bra och två som behöver bli mycket bättre med återkoppling, svar på e-post etc. Dessutom 
behöver ett av utskottsgrupperna förstärkas. 

b) Inkomna skrivelser: 98,99:17, 101:17, 102:17, 106:17 

Ulrika Stenholm har skickat skrivelserna vidare till respektive utskottsgrupp.  
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att svara Anna Rexlinger på hennes frågor.  

Avseende utbildningsmaterial för exteriördomare. 
När Svenska Kennelklubben t.ex. godkänt arbetet med domarkompendiet kan rasklubben få 
ett ekonomiskt bidrag. Svenska Kennelklubben har då tillgång till kompendiet för 
domarutbildning på rasen. Utöver det materialet finns inget annat i vår klubb.  

c) RAS 
 

d) Valphänvisningen 
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Utskottet presenterade den nya valphänvisning för hundar registrerade i SKK 

Båda föräldradjuren skall vara: 
Röntgade HD A eller B 
AD UA 

Båda föräldradjuren skall ha känd mental status. För hund född efter 2016-01-01 gäller kryss i 
alla 33 rutor på MH. 

Båda föräldradjuren skall ha genomgått exteriörbeskrivning med gk resultat efter 18 månaders 
ålder. 

Minst ett av föräldradjuren skall vara JLPP-testad fri 

Vi rekommenderar att: Index på HD och AD är 100 eller däröver i den tilltänkta 
kombinationen. 

All avel sker efter bedömning av avelsdjurens ägare. Det är därför av yttersta vikt att man vid 
upplåtande av hanhund eller parning av tik är ärlig med vilka brister hunden besitter och att 
detta delges andra part.  

Ärlighet och kunskap är två viktiga ingredienser för att kunna föra aveln framåt. 

Det är viktigt att du som har för avsikt att para din tik eller upplåta din hanhund för avel har 
god kännedom om SKK:s och SBK:s skrifter som rör avel. 

 

SBK har avelsansvaret för de raser som finns upptagna som bruksraser och där ingår 
Rottweiler. 
För dem som har för avsikt att börja med uppfödning hänvisas till SBK:s rasklubbar. 

Mera information finner du på nedanstående länkar till både SBK och SKK. 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/avel/ 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-skk-2016-s7.pdf 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy 

De nya valphänvisningsreglerna kommer att gälla från 2018-01-01 

För att få valphänvisning från Svenska Rottweilerklubben krävs medlemskap. 

 

Skrivelse 107:17 från medlem angående valphänvisning 

Mail till utskottsgrupp från medlem som inte fått svar.  . 
Ulrika Stenholm har svarat och beklagat att utskottsgruppen inte svarat..  

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/avel/
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-skk-2016-s7.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf
https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy
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Uppdrogs till Ulrika Stenholm att skriva ett svar som skall skickas från sekreteraren Malin 
Sten. 

e) Fast MH bana på Fönöbasen 

Ingen rapport från mentalgruppen.  
Ett godkännande från Fönöbasens ägare har inkommit att en fast MH bana får anläggas där. 
Hans Kinn från utskottsgruppen mental blir ansvarig för denna fasta bana.  

Ärendet bordlades till nästkommande möte.  

f) Yttrande över ansökan till exteriördomarutbildning 103:17 

Ansökan till Svenska Kennelklubbens exteriördomarutbildning på Rottweiler har inkommit 
från Svenska Brukshundklubben. 
Ansökan har översänts till Utskottet Avel och Hälsa och dess utskottsgrupp exteriör för 
yttrande.  

Ärendet bordlades till nästkommande möte. 

 

g) Övrigt 

Vi behöver få in fler medlemmar som vill arbeta i de utskottsgrupper som idag har låg 
verksamhet. Hälsa och friskvård samt avelssamordning.  
De andra utskottsgrupperna fingerar väl med de nya arbetsordningarna och de nya rutinerna 
börjar också att fungera.  

 

§ 133.Styrelsen delar på sig för att jobba vidare i två grupper. 
 
Grupp 1 arbetar med RAS  

Grupp 2 arbetar med rasklubbens MÅL  

Lena Jonsson, Yvonne Brink, Rebecca Cedervall och Malin Sten arbetar med de uppsatta 
målen. Flera av de uppsatta målen diskuterades ingående och konstaterades att vi behöver 
sänka delmålen för att känna att vi når framåt och därefter öka igen. De behöver också 
koordineras med RAS. 

Ulrika Stenholm, Marianne Rexlinger och Patrik Grönfeldt arbetar med RAS. 
Gruppen arbetade intensivt då det inte är så mycket kvar på detta dokument och en 
sammanställning skall göras och det finns en möjlighet att det blir klart före årsmötet.   

§134. Utskottet Prov och tävling  
(Under denna punkt är Ulrika Stenholm hos valberedningen och Patrik Grönfeldt utses som 
justerare) 
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Skriftlig rapport från ordförande i utskottet Lise-Lott Gustavsson 

Två telefonmöten har genomförts varav det första var 3 oktober samt det andra i nov. 

Läger i samband med SSU. 
Diskuteras i utskottsgruppen IPO att ha ett läger i samband med SSU troligtvis från onsdag.  
Anmälan skall kunna göras både till IPO, Lydnad och Rally, ev. också spår. 
Detta för att få mera deltagare på SSU IPO och inträningen. Deltagarna skall känna sig 
bekväma med att anmäla. 
 
Önskar BH under den veckan i samband med SSU. 

Årets rasmästerskap 
Se bifogade filer från Soffie. Dock har hon inte med sponsringen för VM laget på 15000kr 
som vi beslutade på senaste mötet. 

Övrigt 

Utskottsgrupperna behöver tillgång till FB för att kunna delge våra medlemmar alla aktiviteter 
som berör respektive gren. En inloggning till varje ansvarig per utskottsgrupp, (rally, ipo, 
bruks samt lydnad). Detta för att även kunna specificera önskemålet om aktiva i respektive 
utskottsgrupp med reservation för IPO som är ”full”. 
.  
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att meddela prov och tävling att huvudsidan på Facebook 
sköts av henne men att egna grupper vore en god ide att ha.  

 
Det planeras in ett nytt telefonmöte i utskottet prov och tävling under januari/feb. 
Vi behöver synas mer i tidningen(kontaktpersoner samt uppbyggnad) och kanske en 
efterlysning av folk som är intresserade att vara aktiva i ngn utskottsgrupp. Det är för litet som 
det ser ut idag. 
 

c) Rasmästerskap 2018 
 Tranås brukshundklubb arrangerar 2018 års rasmästerskap för Rottweiler. 

d) Brukssatsning. 
Skriftligt från utskottets ordf. Lise-Lott Gustavsson 

Brukssatsning – hur?  
Bli mer synliga på FB.  
Detta gör en stor del att få ut kurser och prova på, samt annat och göra det mer åtkomligt 
snabbt  
 
Styrelsen diskuterade vad som bäst skulle vara en bra brukssatsning.  
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Föreslogs att vi går ut via vår Facebooksida och ställer en fråga till alla brukstävlande och ber 
om förslag och tankar om vad som skulle vara en bra brukssatsning.  

Styrelsen beslutade enligt förslaget 

e) Övrigt:  
Skrivelse med lite av organisationsfrågor från utskottsgruppen bruks och lydnad som 
uppdrogs till Yvonne Brink att svara på.  

 

§135. Kommittéer 

a) Lokalområden:  
Inkommen skrivelse från Upplands LO.  
Skåne har meddelat tid för sitt årsmöte.  
Östra LO har flaggat för att lägga detta LO vilande då det är svårt att få medlemmar att ställa 
upp för styrelseuppdrag.  
Östra LO har också meddelat tid för deras årsmöte. 
Marianne Rexlinger och Rebecca Cedervall kommer att försöka åka på Östra LO:ts årsmöte. 

b) PR/Info:  
Montern är på plats när utställningen börjar.  
Alla poster för att stå i montern är klara.  
Yvonne Brink har kvitterat ut hela PR-shopen från Ulrica Böninger Sideryd.  
Christel Moberg föreslås bli ansvarig för PR-shopen.  
Styrelsen beslutade enligt förslaget som förklarades omedelbart justerat. 
Christel Moberg kommer att hämta PR-shopen hos Yvonne Brink snarast.  

c) Register:  
Styrelsen har tillskrivit registerkommittén för att få statistik som ska ligga till grund för vårt 
fortsatta arbete mot våra uppsatta mål.  

d) Facebook: 
Det bör jobbas fram en mall för hur grupper från Facebook ska kunna lägga ut information. 
Vi behöver se över hur grupperna på Facebook ska se ut, där behövs två administratörer för 
varje grupp.  
Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta Soffie Modin om detta.  

e) Utveckling:  
Leif Stang har kontaktat Yvonne Brink och meddelat att arbetet kommer att intensifieras inom 
kort . 

f) Läger.  
Läger har haft ett möte och allt är under kontroll. Det har inkommit en rapport från Södra 
lägerkommittén. Annonsunderlag kommer läggas ut i första numret av Rottweilern 2018.  
Vi hälsar Therese Gunnars välkommen som ny kontakt gällande patrull.  
Svar från Kosta angående att ha lägret där 2018 är inte klart ännu, men svar väntas inom kort. 
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Kommittén arbetar med att hitta alternativa platser när Kosta inte längre finns som alternativ.  
Föreslogs att Ulrika Stenholm tillsätts som kontaktperson till Lägerkommittén. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

g) Hemsidan.  
Veronika Ljungström har fått tillgång till flera databaser så hon kan lägga upp och börja 
bygga nya hemsidan. Vi har efter flytten till One.com fått fungerande mailadresser till 
samtliga medlemmar i styrelsen. Lena Jonsson arbetar med att få hela klubben att byta till det 
nya systemet.  

h) Medlemshanteraren.  
Rebecca Cedervall informerade om att ingen rapport från Therese Hedberg har inkommit..  
Rebecca Cedervall informerade om att hon felaktigt betalat 380 kronor till Rottweilerklubben. 
Det innebär att hon måste göra en återbetalning till sig själv. 
Styrelsen godkände återbetalningen.  

i) Int. Nord.  
108:17 IFR Pienkoss bok Yvonne Brink har varit i kontakt med IFR för att få reda på hur 
många böcker vi kan få och inväntar svar från IFR:s ordförande.  

109:17 Brev från belgiska klubben  
Uppdrogs till Yvonne Brink att skicka underlag för svar till sekreteraren.  

Yvonne Brink har tillskrivit ADRK och frågade om vi kan få arrangera ZTP (se under SSU).  

j)  Bruksnytt och vandringspriser. 
Alla vandringsprisers statuter finns i tidningen och  Yvonne Brink kopierar dessa om inte nya 
tidningen hinner komma.  
Marianne Rexlinger och Sanne Johansson är helt i synk med varandra när det gäller detta 
arbete. Sanne kommer se över alla priser så de är i gott skick när våra medlemmar får dessa.  
Uppmaning att se till att alla uppflyttningspriser som skall till lokalområden kommer i tid till 
deras årsmöten.  

k) Jury för bragd rottweilern.  
Uppdrogs till Lena Jonsson att prata med Niklas Thunborg och föreslå honom vara med i 
denna jury.  

 

§136.  Organisation 

a) Protokoll nr 8 §114a  
Marianne Rexlinger har varit i kontakt med vederbörande och uppdraget utfört.  

b) 100:17 Info till medlemmar.  
Svar kommer utgå från sekreteraren till Anna Rexlinger.  
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§137.Bordlagda frågor 

§99a Svar till frågor om rottweiler som används i avel.  
Ulrika Stenholm hade åtagit sig att skriva ett svar som sekreteraren skickar. Uppdraget är 
klart.  

94:17 denna skrivelse hinner vi tyvärr inte med vid detta möte utan måste hänskjuta den till 
nästkommande styrelsemöte.  

 

§138. Tidningen Rottweilern 

Jubileumsåret 2018.  
Styrelsen diskuterar om vi skall ha ett extra nummer under året. 
Lite olika alternativ framkom och ett av dessa var att skriva om jubileumsåren i varje 
nummer. Jubileumsdelen föreslås att även läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

§139. Motioner 

Sju motioner har inkommit till årsmötet 

En motion handlar om att göra del av  IPO prov med importerade hundar för att säkerställa att 
prov genomförts.  
Yttrande begärts från Utskottsgruppen IPO som även inkommit.  

En motion handlar om hedersmedlemmars kostnad.  
Styrelsen diskuterade motionen och uppdrog till Ulrika Stenholm att skriva ett förslag till 
yttrande. 

En motion inkommit som handlar om medlemsavgifter.  
Styrelsen diskuterade motionen och uppdrog till Lena Jonsson att skriva ett förslag till 
yttrande. 

En motion handlar om utbildning av exteriördomare. 
Styrelsen uppdrog till sekreteraren Malin Sten att få fram underlag för skrivning av motion.  

En motion handlar om kriterier för specialdomare. 
En motion handlar om tiden från styrelsemöte till färdigt protokoll. 
En motion handlar om redovisning av årsmötesbeslut. 

Styrelsen diskuterade de tre motionerna ingående. 
Beslutades att bordlägga ärendet till nästa möte med anledning av uppdrag att skriva yttrande 
m.m. 
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§140.  Bokföring och årsbokslut för 2018. Extern bokföringsbyrå 

Styrelsen har diskuterat att anlita extern bokföringsbyrå att vara behjälplig med 
bokföringsuppdraget. Kontakt har även tagits med revisorerna i frågan. 
Att vara kassör i den här storleken av förening kräver mycket och det blir allt svårare att få 
denna post tillsatt med den arbetsbörda det är idag.  
Enligt kassören rör det sig minst och en ¼ tjänst kanske något mer 
Styrelsen beslutade att gå ut och begära in offert från bokföringsbyrå som har flera anställda 
för då blir vi inte sårbara.  
Vi behöver se över vilken kravspecifikation vi skall ha och detta bör göras omgående och 
rapporteras till nästa styrelsemöte. 

 

§141. Budget och verksamhetsplan för 2018 
Uppdrogs till kassören att sammanställa budgeten för 2018 och skicka ut till styrelsen. 

 

§142.Uppsatta mål inom olika verksamheter 

Se § 133. 
 
§143. Verksamhetsberättelse för året 2017 
Yvonne Brink påbörjar detta arbete. 
 

 
§144. Årsmöte 
a) Kallelsen 
Kallelsen kommer att finnas i tidningen nr 5, den kommer även att läggas ut på FB och hemsidan. 
 
b) Genomförande  
Årsmötet kommer att genomföras i SKK:s nya lokaler.  
 
 
§145. Övriga frågor 
 
a)105:17 Svenska Brukshundklubbens julkalender.  
Är inte aktuellt då vår hemsida ligger nere.  
 
 
§146.Nästa möte 
Telefonmöte måndag den 15/1 2018 kl. 19:30 
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§147. Mötets avslutning 

Ordförande Yvonne Brink tackar för ett långt men effektivt möte och avslutar därmed mötet. 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

Malin Sten  Yvonne Brink Ulrika Stenholm  
Sekreterare  Ordförande  

 

 

Patrik Grönfeldt 

§ 134. 

 

  

  

 


