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

Protokoll nr 11
Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 13
februari 2018 via telefon
Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson,
Ledamot Ulrika Stenholm, Ledamot Marianne Rexlinger, Suppleant LiseLotte Gustafson
Inte meddelat frånvaro: Vice ordförande Patrik Grönfeldt
§167. Mötets öppnande.
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och öppnade mötet.
§168. Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg under årsmötet: 2 motioner som ännu
inte är färdigbehandlade.
Ändringar på avgående skrivelser A24:17- A29:17. Samt inkommande tidigare bordlagda
skrivelser nummer 115:17 och 121:17.
§169 Justerare.
LiseLotte Gustafson valdes att jämte ordförande justera protokollet fram till § 178D.
§ 178D t.o.m. § 180 valdes Lena Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.
§170. Inkomna skrivelser
125:17 Ang. arbetsrutin vid klagomål på medlem/organisation
126:17 Från redaktören/Avslutar sitt uppdrag på grund av personliga skäl/Tidningen
127:17 Från Övre Norrlands distr. ang utbildningsplaner mental (Vidarebefordrat till
Avel och Hälsa – mental)
128:17 SBK Info nr 1/Info till hemsidan
129:17 Från IFR ang. IFRs tidning/ övrigt
130:17 Från Royal Canin ang. sponsoravtalet/Sponsor
131:17 Från Erik Lagermyr som saknar 3 tidningar trots påminnelse/Malin
132:17 Från Sofia Malm, SKK ang. Index (Vidarebefodrat till Avel och Hälsa)
133:17 Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress/Nästa styrelse
134:17 Årsmöteshandlingar SBK:s Sörmlandsdistrikt/ genomgås och läggs till handl.
135:17 Klubbavräkning och Kreditnota från SBK/Yvonne
136:17 Ang. skriverier på Sociala medier/Organisation
137:17 Minnesanteckningar från UG Bruks och Lydnad./
138:17 Stambokföringsavgifter exteriörbeskr.160:-/Yvonne ekonomi
139:17 SBK – tävlingsfaktura 480:-/Yvonne Ekonomi
140:17 Minnesanteckningar UG Exteriör/Till utskottet Avel och Hälsa
141:17 Uppdaterade rutin vid inbjudan av utländsk exteriördomare./Avel och Hälsa
142:17 Från medlem ang. tävlingsbok/Prov och tävling-Ekonomi
143:17 Forskningsnyheter 1/2018 (Avel och Hälsa)
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144:17 Budget lägerverksamhet/Ekonomi Yvonne
145:17 Protokoll ????
146:17 Protokoll från utskottet Prov och tävling/Prov och tävling
147:17 Rasmästerskap i tidningen Brukshunden
148:17 Information om ansökan om rasmästerskap
149:17 Ang. fodran på SSU från utställningskommittén
150:17 Frågor för medlemskultur – Brev till FS från rasklubbarna.

§ 171. Avgående skrivelser
A24:17 Svar till medlem där text fallit bort vid skickandet.
A25:17 Svar till medlem angående motion om valphänvisning.
A26:17 Svar till medlem angående privata mailadresser.
A27:17 Återigen svar till medlem angående privata mailadresser.
A28:17 Svar till medlem angående handlingar inför årsmötet.
A29:17 Brev skickat med ”snigelpost” till FS gällande ny typ av medlemskap.

§ 172. A) Uppdrag – Till Yvonne Brink och Marianne Rexlinger att se över förfarandet med
BSE och hur detta ska skötas på bästa sätt.
B) Medlemsvärvning – Bordlades

§173. Föregående protokoll
Föregående protokoll nummer 10 från 2018-01-15 bordlades då detta ej var helt klart.

§174. Ekonomi

a) kontoställningar
Konto
AfR Central
AfR Läger
AfR Medlem
AfR PR

Kontonummer
8060-6,183 168 712-2
8060-6,183 109 603-5
8060-6,183 016 891-8
8060-6,183 109 605-0

Tillgängligt belopp
SEK 3 299,18
SEK 105 508,47
SEK 33 650,00
SEK 19 386,57
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AfR SSU
AfR Utställning

8060-6,183 109 606-8
8060-6,183 109 602-7

Placeringskonton
Plac.kto Ftg/För
Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 016 892-6
8060-6,183 065 570-8

Folksam

LI-3055523-577

SEK 16 595,58
SEK 39 899,57

SEK 472,56
SEK 60 156,14
SEK 104.980,00

b) Räkningar
Yvonne Brink sköter alla betalningar som inkommer till klubben.

c) Skrivelser
1)135:17 Klubbavräkning
2)138:17 Stambokföringsavgifter,
3)139:17 Tävlingsfaktura
4) 142:17 Från medlem ang. tävlingsbok
5) 144:17 Budget läger
6) 149:17 Fodran på SSU från utställningskommitten, den får regleras i efterhand.
Fakturerat ut till uppfödare som vill sponsra till årsmötesutställningen.

§175. Utskottsgruppen Avel och hälsa
a)132:17 Sofia Malm ang. Index – hur man ska justera när man ska uppdatera RAS.
b)140:17 Minnesanteckningar UG Exteriör – Ordförande Yvonne Brink påtalar att dessa ska
skickas till ordförande för utskottet, Ulrika Stenholm.
c)141:17 Uppdaterad rutin vid inbjudan av utländsk exteriördomare – Vidarebefordrad till
exteriör.
Allt under kontroll inför årsmötesutställningen. Trycka på mer på FB om årsmötet och
utställningen. Viktigt att pusha utåt så att det belyses ofta på FB.
Ansvarig Marianne Rexlinger meddelar att hon lagt in så att det kommer flaggas för denna.

§176. Uskottsgruppen Prov och tävling
a) 137:17 Minnesanteckningar från UG Bruks och Lydnad - Det mesta är löst. Gruppen har en
egen FB grupp som jobbar vidare med sina uppgifter.
b)146:17 Protokoll från den 7 febr.2018
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c)147:17 Ang. rasmästerskap i Brukshunden. - Vi ska lägga in 4 datum för respektive bruks
SM gren.
d) 148:17 Ang. ansökan om rasmästerskap - Ett förtydligande för hur mästerskapen ska
ansökas, rutiner.

e) 142:17 Ang. inbetald avgift för tävlingsbok. – Ordförande Yvonne Brink har kontaktat
vederbörande och återbetalning kommer ske så snart kontonummer inkommer.

UG Bruks och Lydnad
Föreslogs att tillsätta Helen Thorstensson och Ulrica Persson i utskottsgruppen Bruks och
Lydnad.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
LiseLotte Gustafson föreslog att Nina Jonsson ansvarar för att lägga in tävlingarna på SBK
tävling.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Informerades om att Helen Thorstenssons skrivelse med förslag på olika typer av brukssatsning
är aktuell och gruppen arbetar med olika möjligheter till satsning.
IPO-gruppen.
Soffie Modin informerade om att Petri Panula och Mattias Persson lämnar gruppen.
IPO-gruppen kommer att bestå av Soffie Modin, Ossian Modin och Anna Rexlinger:
Marianne Rexlinger ifrågasatte hur IPO-resultaten ska läggas in då dessa har en annan typ av
redovisning. Informerades om att resultaten läggs in via SBK-tävling.

§177 Kommittéer
A) Lokalområden/ (Årsmöteshandlingar, LO-kommitté)

Sekreteraren rapporterade att det är utskickat men svar har inte inkommit från något LO. Efter
att ha skickat till privata mailadresser har några svar inkommit. Men hittills inga handlingar
inkomna. Fungerar mailadresserna?
Behöver stötas på att handlingarna skickas in.
B) Facebook

Vi behöver ha bra bildinformation på FB för att uppehålla ett gott resultat. Vi har fått många
nya följare vilket är trevligt.
C) Sponsor/Skrivelse 130:17

Royal Canin sponsrar vid vissa arrangemang dock måste rasklubben ansöka vid varje enskilt
tillfälle. Man skriver idag inga kontrakt och har generellt dragit ner på sponsring.
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D) Info / Skrivelse 124:17 och 128:17 – Åtgärdat och klart.
E)Tidningen

Skrivelse 131:17 och Skrivelse126:17- Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att kontakta
medlemshanteraren och be henne se till att tidningar kommer medlemmen tillhanda.
F) SSU

Föreslogs att tillsätta Marie Alfaro som kassör för SSU kommittén.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
§178 Årsmötet
a)Verksamhetsberättelse - De ändringar som kommit in är åtgärdade.
b) Budget. – Budgeten är i det närmaste klar.
c) Dagordning/Utdelnings av utmärkelser och priser ligger som tidigare först.
Katja Nilsen, SLU föreläser om INDEX kl.1300 på årsmötet. Katja Nilsen äter lunch med oss.
Ulrika Stenholm är kontaktperson till Katja Nilsen.
Sekreteraren sammanställer antal luncher och har kontakt med och beställer via Annika Klang,
SKK.
d) Anmälan till middag samt boende – Sekreteraren sammanställer och har kontakt med
Scandic.
e) Brev till hedersledamöter – Klart
Yvonne Brink lämnar mötet vid behandling av en motion med anledning av jäv.
f) Övrigt – Motioner, Ulrika Stenholm redogör för samtal med motionären.
Yvonne Brink återkommer till mötet.
§179. Organisation
a) Skrivelse nr 150:17 Frågor kring medlemskultur – Skrivelse från rasklubbarna till FS.
Vid SBK:s Organisationskonferens träffades rasklubbarna och diskuterade olika saker som
skrivs på sociala medier. Rasklubbarna har skrivit ett brev till FS angående olika typer av
uttalande.
Samtliga rasklubbar var överens om att detta inte är något som skall behandlas på rasklubbarna
utan är det av sådan art att det anses allvarligt skall det vidarebefordras till SBK för
handläggning. Rasklubbarna föreslår Förbundsstyrelsen att skapa en grupp centralt som skall
kunna handlägga dessa ärenden.
Styrelsen anser att det är bra om ärenden som rör sociala medier och är allvarligt handläggs
objektivt och med utomstående personer och stödjer skrivelsen.
.
b) § 114 Protokoll nr 8. En medlem har regerat starkt på ett inlägg i sociala media av en
medlem i förenigen.
Det har ifrågasatts varför ärendet har tagit så lång tid. När SBK tillfrågats om varför det tagit så
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lång tid att få svar på hur man skall hantera den här typen av ärenden så konstaterades att
frågan ställts längre fram i tiden än tidigare angivits och återkopplingen skett relativt snabbt.
Yvonne Brink har talat med medlemmen som enligt information inte fått veta vad den gjort för
fel. Styrelsen beklagar detta och styrelsen uppdrog till Yvonne Brink och Malin Sten att
tillskriva medlemmen.
c) Skrivelse nr 115:17 Skrivelse till styrelse ang. medlem.
Styrelsen beslutade att översända skrivelsen till SBK för handläggning då detta inte är något
för rasklubbens styrelse.
d) Skrivelse nr 136:17 Ang. skriverier på Sociala Medier
Styrelsen beslutade översända skrivelsen till SBK för handläggning då detta inte är något för
rasklubbens styrelse.
Styrelsen diskuterade subdomäner som ligger under AfR i vår nya domän one.com. Dessa
kostar 315:- styck.
Sedan 2010 har Upplands LO varit aktuell och haft sin hemsida under HS när rasklubben hade
Binero vilket var utan avgift.
Styrelsen beslutade att betala årets avgift för Upplands LO och därefter betalar Uppland
själva eller om man så vill, byter till annan domän.
§180. Nästa möte
Fredagen den 2/3 2018 kl. 18.30
§181. Mötet avslutas
Yvonne Brink tackar för ett bra möte och avslutar därmed mötet.
Vid protokollet

Justerare:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

LiseLotte Gustafson

Justerare:

Lena Jonsson § 178d tom § 180
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