Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr10
Fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 15 januari 2018 via
telefon
Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson,
Ledamot Ulrika Stenholm, Ledamot Marianne Rexlinger, Suppleant Liselotte Gustafson.
Kassör Rebecca Cedervall deltog i § 155 lämnade därefter mötet p.g.a. sjukdom.
Ej meddelat frånvaro: Vice ordförande Patrik Grönfeldt

§148.

Mötets öppnande.
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§149.

Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§150.

Justerare
Marianne Rexlinger valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§151.

Inkomna skrivelser
94:17 Ang. ungdomssektion/bordlagd tidigare – bordlägges till nästkommande
möte.
111:17 Exteriördomarkonferens ”Nya dokument”
112:17 Ang. utbildning vid exteriördomar konferens
113:17 Ang. frågor kring lokalområdesverksamheten
114:17 Frågor från Lokalområde
115:17 Ang. fråga kring medlems omdöme på sociala medier
116:17 Remiss utbildningsplan mental
117:17 Ang. utökat antal i PR shopen
118:17 Ang. obesvarade frågor ang. ekonomi från MH ansvarig
119:17 Skrivelse ang. nya mailsystemet från MH ansvarig
120:17 Ang. balans och resultatrapport
121:17 Förslag från medlem kring bruks m.m.
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122:17 Ang. valphänvisning
123:17 Uppdaterat material för utställning 2018 från SBK

§151b.

Avgående skrivelser
A16:17 Svar till medlem angående valpkull
A17:17 Svar till AR (Anna Rexlinger)
A18:17 Svar till medlem ang. valphänvisning
A19:17 Svar till RT (Robert Tenold)
A20:17 Svar till BW (Bo Wiberg)
A21:17 Förfrågan skickad till SKK juridiska (Fredrik Bruno)
A22:17 Förfrågan skickad vidare från SKK juridiska till SBK (Kristel
Wretstrand)

§152.

Uppdrag från föregående protokoll nr 9
§123 tidningsprenumeration – stödjande medlem
Uppdrag till Malin Sten och Yvonne Brink att skriva till FS för att få en ny
medlemskategori – Stödjanden medlem. Detta uppdrag kvarstår.
Prenumeration av tidningen.
Uppdrag till Malin Sten att höra efter med medlemshanteraren om det är mycket
merarbete (och om det är möjligt) för att få med prenumeranter på utskickslistan
av tidningen.
Efter kontakt med medlemshanteraren Therese Hedberg har hon meddelat att hon
kan vara behjälplig i detta. Styrelsen behöver dock vara behjälpliga när det gäller
office paket då hon inte har tillgång till (excel). vilket skulle underlätta hennes
arbete med detta.
§ 124. Arkivering
Uppdrag till Malin Sten att undersöka var SBK arkiverar sina protokoll. –
kvarstår
§ 134 e) Ang. organisationsfrågor från utskottsgruppen bruks/lydnad.
Uppdrag till Yvonne Brink att besvara. Kvarstår
§ 136 b) Info till medlemmar
Malin Sten fick uppdrag att svara Anna Rexlinger. – Klart
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§ 153.

Protokoll nr 9 / 2017 / 8-9-10 december
Protokollet genomgicks, godkändes och läggs till handlingarna.

§ 154.

Ekonomi

Konto

Kontonummer

Valuta

Tillgängligt belopp

AfR Central

8060-6,183 168 712-2

SEK

218,18

AfR Läger

8060-6,183 109 603-5

SEK

144 909,47

AfR Medlem

8060-6,183 016 891-8

SEK

13 316,00

AfR PR

8060-6,183 109 605-0

SEK

23 036,57

AfR SSU

8060-6,183 109 606-8

SEK

16 595,58

AfR Utställning

8060-6,183 109 602-7

SEK

30 856,57

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

Folksam

100 000,00

b) Räkningar som ej är betalda
Hylte – Almanackorna ligger som icke betald.
c) Resultat och Balansräkning
d) Bokslut för 2017
e) Budget och Verksamhetsplan för 2018 – ram 2019 och 2020
P.g.a datahaveri kommer kassören inte åt några uppgifter just nu och rapporterade
att datorn skall kontrolleras annars måste kassören bokföra allt på nytt.
Kassören informerade om att hon kommande vecka skall arbeta med ekonomin,
inkl. budget och bokslut.
Uppdrogs till kassör Rebecca Cedervall att skicka ut budgeten till styrelsen för
ev. ändringar. Allt gällande budget måste ut på hemsidan den 15 februari.
f) Skrivelse 120:17 ang. resultat och balansräkning – Det kommer ut i
årsmöteshandlingarna och kan hämtas på hemsidan .
Kassören Rebecca Cedervall har redan svarat på denna.
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Skrivelse 118:17 Ang. obesvarade frågor ang. ekonomi från MH-ansvarig – På
detta har kassör Rebecca Cedervall redan svarat och begärt in ytterligare uppgifter
från dom. Kassören har även meddelat att mailen inte fungerade som den skulle
och bad MH-ansvarig att ringa upp kassören, men detta gjordes aldrig. Arbetet
fortsätter med att få rätsida på detta.
g) Utställningskommittén - Ordförande Yvonne Brink skickat mail till kassören
för utställning Mats Hedberg. Mats Hedberg har haft kontakt med revisorn Lars
Rehn för att få information om när han måste ha bokföringen klar för revidering.
h) Yvonne Brink rapporterade att bokslutet för 2017 avseende SSU är klart.
Bokslutet har kommit Ordförande tillhanda.
§ 155.

Kommittéer
a) PR/Info

PR-shopen
Skrivelse 117:17 Ang. utökat antal i PR shopen – Som det ser ut just nu
behövs inga fler personer som jobbar med just detta. Styrelsen uppskattar att
medlemmar hör av sig och vill vara behjälpliga och uppmanar till att se över
om det finns annat område som kan vara intressant att hjälpa till med.
Det säljs många kalendrar. Christel Moberg har gjort en inventering av PR
shopen. Gruppen har gått igenom hur man skickar ut prylar på bästa sätt.
Dekaler inför jubiléet är beställda.
b) Lokalområden

Skrivelse 113:17 Ang. frågor kring lokalområdesverksamheten
Skicka till alla LO:n angående att tillsätta en Utvecklingsgrupp LO
Skrivelse 114:17 Frågor från Lokalområde
Rättelse från tidigare protokoll.
Lokalområdesordförandekonferens 2018. - Föreslogs att lägga denna
konferens 14-15/4 i Södertälje.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Uppdrogs till Sekr.Malin Sten att skicka information till alla LO:n .
Årsmöteshandlingar från LO:na
Sekreteraren Malin Sten har skickat information till samtliga verksamma
LO:n att inkomma med samtliga årsmöteshandlingar
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c)

Register
Informerades styrelsen om att registerkommitten har varit behjälpliga
med information till RAS och Verksamhetsberättelsen.

d) Utvecklings
Inget att rapportera
e) Facebook
Trafiken till klubbens FBsida har ökat markant senaste året. Även
medlemsfrågor till sidan, för vidarebefordring till andra delar av klubbens
ansvariga har ökat rejält. FB har dessutom sänkt sin svarstid för insända
frågor till 5 timmar i genomsnitt. Därtill har svarsfunktionen uppnått 100% på
alla ärenden som kommer den vägen. Medlemmar har ofta påtalat sin
uppskattning att ha tillgång till en mycket snabb kontaktväg till klubben, som
även genererar svar.
f) Läger
Klart för södra lägret att få vara på Kosta även i år.
Bra jobbat Lisa Bergman.
Kommittén rapporterade att planeringen är i full gång.
g) Hemsidan
Skrivelse 119:17 Skrivelse ang. nya mailsystemet från MH ansvarig
Uppdrogs till Lena Jonsson att svara Veronica Nilsson på denna
skrivelse.
Den nya hemsidan är under konstruktion. Gruppen som jobbar med
denna gör så gott dom kan för att även ha den gamla hemsidan
aktuell samtidigt.
h) Medlem
Medlemshanteraren har fått sina nya lösenord
i)

Int. & Nordiska
Inget att rapportera

j)

Bruksnytt & Vandringspriser
Sanne Johansson har gjort ett mycket bra arbete med
vandringspriserna och bruksnytt. Sanne Johansson har inkommit
med en del frågor kring förfarande och har förslag som gör att det blir
ännu tydligare. Ny sammanställning har inkommit som är uppdaterad.
När det gäller vandringspriset Adius Mamsell Miranda har vi en delad
första placering i år. Vi har två stycken med exakt samma resultat. Då
det inte står något i statuterna ang. detta föreslogs att dessa två med samma
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resultat delar på första placeringen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Det blir således 2 stycken 1:a pristagare, ingen 2:a men sedan 3:e, 4:e osv.

k) Sponsor – Inget att rapportera

§ 156.

Jury för bragdrottweilern.
Föreslogs tillsätta:
Helene Thorstensson sammankallande
Niklas Tunborg
Evelina Esbjörnsson
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 157.

Jubileumsåret 2018 – 2018 års Rottweilerevent SSU.
Eventet önskar ha Yvonne Brink som kontaktperson.
Styrelsen beslutade tillsätta Yvonne Brink som kontaktperson.

§ 158.

Utskottet Prov & Tävling
a)Utskottsgruppen Bruks/Lydnad
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser har inkommit från Bruks och
lydnad.
Rasmästerskap bruks 2019 Karlskoga - Kvarstår då information saknas.

b) Utskottsgruppen Rallylydnad - Verksamhetsplan och
verksamhetsberättelser har inkommit
c) Utskottsgruppen IPO - Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser har
inkommit

d) Träningsläger i samband med jubileumseventet SSU –
Under SSU-veckan 2018 den 27-28/6 kommer det finnas möjlighet att träna IPO och
förhoppningsvis även ta del av rally/lydnad samt bruksdelar innan själva eventet äger
rum. Det kommer att komma ut en fullständig inbjudan under februari/mars där det
framgår tydligt vilka grupper man kan anmäla sig till och alla nivåer är välkomna. Detta
för att göra det till en större familjefest då Rottweilerklubben firar 50 år.
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IPO – grupp är klart – 12 platser
Bruks/lydnad – ej klart
Rally – ej klart.

Vi hoppas på engagerade instruktörer som kan tänka sig att ställa upp, det uppdraget får
utskottsgrupper bruks/lydnad samt rally att hitta.

e) Enkäten om brukssatsning – Yvonne Brink har lagt ut via Facebook och frågat
om vad vi medlemmar vill att det ska satsas på vad gäller Bruks.
f) Skrivelse 115:17 Ang. medlems agerande på sociala medier
Bordlägges till nästkommande möte.
Skrivelse 121:17 Förslag från medlem kring bruks m.m.
Bordlägges till nästkommande möte.
Medlemmar som inkommit med förslag på vad som kan göras.
§ 159.

Utskottet Avel & Hälsa
Skrivelse 122:17 Ang. valphänvisning – Ulrika Stenholm har påbörjat ett svar till
medlems fråga angående valphänvisningen, (Robert Tenold).
a) Utskottsgruppen Mental
Skrivelse 116:17 Remiss utbildningsplan mental
b) Utskottsgruppen Hälsa / Friskvård
c) Utskottsgruppen Avelssamordning
Möte i utskottsgruppen den 4 januari
d) Utskottsgruppen Exteriör
Skrivelse 111:17 Exteriördomarkonferens ”Nya dokument”
Skrivelse 123:17 Uppdaterat material för utställning 2018 från SBK
e) RAS och Mål
Bordlagt

§ 160.

Ang. SBK:s Exteriördomarkonferens 2019
Skrivelse 112:17 Ang. utbildning vid exteriördomar konferens

§ 161.

Satsning på medlemsvärvning
Bordlagt
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§ 162.

Motioner (Motioner med yttrande läggs i bilaga, numrerad Bilaga 1. Skall
publiceras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar inte läsas via protokoll)

§ 163.

Årsmötet.
Bordlägges till nästkommande möte
a) Verksamhetsberättelse
b) Utdelnings av utmärkelser och priser
c) Anmälan till lunch och middag
d) Brev till hedersledamöter
e) Kontakt med föredragshållaren ang. Index
f) Övrigt

§ 164.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 165.

Nästa möte
13 februari 2018

§ 166.

Mötets avslutande.
Yvonne tackar för ett bra möte och avslutar därmed mötet.

Sekreterare
Malin Sten

Ordförande
Yvonne Brink

Justerare
Marianne Rexlinger
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