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Protokoll nr 13. 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon med 2017 års styrelse söndagen den 25 mars 2018. 
Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Ulrika Stenholm, 
Ledamot Marianne Rexlinger och Ledamot Lena Jonsson 
 
Meddelat frånvaro: LiseLotte Gustafson 
Ej meddelat frånvaro: Patrik Grönfeldt 
 
 

§ 191. Mötets öppnande 
 Yvonne Brink hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 192. Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 

§ 193. Val av justerare  
 Ulrika Stenholm valdes att tillsammans med Yvonne Brink justera protokollet. 

§ 195. Inkommande/ avgående skrivelser 

Inkommande skrivelser 

169:17 Årsmöteshandlingar från Västra Lokalområdet/Sekreteraren 

170:17 Hemställan om kopia på utgående skrivelse från Marianne Rexlinger 

171:17 Från SKK ang. oacceptabelt beteende vid årsmötesutställningen 

  172:17 SBK Info nr 2/ 2018 

173:17 Ang. repr. från Sv.Rottweilerklubben i Östgötadistriktet/Saknas 
lokalområde i Östergötland 

174:17 Ang. avslutat konto hos Binero 

175:17 Från lägerkommittén – Brådskande att få ut info på hemsidan./Yvonne har 
varit i kontakt med Weronica Ljungström som skulle hjälpa Lisa. 

176:17 Fortsatt arbete med specialsök – Skickats till prov och tävling 

177:17 Handbok för utställningsansvariga – Skickats till Avel & Hälsa + CUO:r 

178:17 Auktorisation av exteriördomare – Avel & Hälsa/Exteriör 

179:17 Rapport från lägerkommittén - § 202. 
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Avgående skrivelser 
 Sekr. Malin Sten har med POST NORD skickat den ekonomiska redovisningen, resultat 
och balansräkning samt revisorernas berättelse till de medlemmar som ej uppgivit e-
postadress. 
Lena Jonsson har skickat dokumenten med e-post till dem som uppgivit e-postadress. 
 

§ 196. Föregående protokoll nr. 12 
 Protokollet genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 197. Ekonomi 
a) Kontoställningar 2018-03-25 

Konton i svenska kronor 
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp 
AfR Central 8060-6,183 168 712-2 SEK                       2 638,12  

AfR Läger 8060-6,183 109 603-5 SEK  105 508,47  

AfR Medlem 8060-6,183 016 891-8 SEK  33 094,00  

AfR PR 8060-6,183 109 605-0 SEK  19 264,57  

AfR SSU 8060-6,183 109 606-8 SEK  17 682,58  

AfR Utställning 8060-6,183 109 602-7 SEK  27 489,41  

Västernorrlands LO 8060-6,183 147 463-8 SEK  14 145,73  

Sparkonton 
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  
 

Folksam          104.980:- 
Styrelsen tackade för den ekonomiska rapporten.  

b) Resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse för 2017. 
Resultat och balansräkningen samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017 
genomgicks och styrelsen informerades om att dokumenten utsänts till medlemmarna via 
e-post, och med brev till dem som inte anmält någon e-postadress. 
Styrelsen tackade för informationen och kan konstatera att resultatet är bra och 
revisionsberättelsen har inte någon anmärkning på förvaltning och räkenskaper. 

c) Reseräkning för kopiering av resultat och balansräkning och revisorernas  
  berättelse. 
Yvonne Brink hemställer om att få ta ut ersättning för resa till SBK:s kansli för 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=5&valtKontoNamn=AfR+Central&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=AfR+L%E4ger&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=AfR+Medlem&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=AfR+PR&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=AfR+SSU&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=AfR+Utst%E4llning&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&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=V%E4sternorrlands+LO&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6reningskonto&requestId=5&valtKontoNamn=V%E4sternorrlands+LO&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1521725578520690520&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00102&clearingnr=80606&kontonr=1831474638&valtKonto=8060-6%2C183+147+463-8&valtKoncernkontoKontonr=1831474638
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=5&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1521725578520690520&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=5&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1521725578520690520&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8
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kopiera det ekonomiska underlaget som skickats ut till medlemmarna. 
Styrelsen beslutade att Yvonne Brink får ta ut ersättning.  

d) Beskrivarutbildning Veronica Nilsson 
Informerade Yvonne Brink att kontakt tagits med SBK:s kansli för att få underlag för 
kostnad avseende beskrivarutbildningen. Kostnaden är 3.000:- och Veronica Nilsson har 
kommit med i Timrå i början av sommaren.  
Yvonne Brink har haft kontakt med Veronica och hon har meddelat att SBK:s 
Upplandsdistrikt tar hela kostnaden för utbildningen. 
Ett tack till SBK distriktet och Yvonne Brink har önskar Veronica Nilsson Lycka till med 
sin utbildning. 
Marianne Rexlinger rapporterade att Veronica Nilsson är upprörd över den behandling 
som ärendet fått. Detta klagomål är inget som inkommit till styrelsen via den officiella 
kanalen, sekr@rottweilerklubben.se   

e) Övrigt 
Sekr.Malin Sten informerade om att hon felaktigt inbetalat 256:- för middag i samband 
med årsmötet.  
Beslutade styrelsen att beloppet återbetalas till Malin Sten. 

§ 198. IFR-Pienkoss bok Rottweiler.  
IFR har under hösten/vintern kommit med erbjudande att få Pienkoss bok utan kostnad 
och styrelsen har haft detta på sitt bord.  
Ytterligare information har inkommit att böckerna måste hämtas i Tyskland hos den  
familj där dom idag förvaras.  
Yvonne Brink rapporterade att hon varit i kontakt med nya ordföranden Soffie Modin 
och hört efter om det finns möjlighet att få hem böcker om vi beställer. Detta var positiv 
och vi kom överens om att beställa 400-500 böcker. Då kan varje lokalområde få 15-20 
böcker vilket totalt blir ca 150 st. till sina arrangemang och huvudstyrelsen kan använda 
resterande till SSU, Rasmästerskap i IPO, Lydnad, Rally och annat i samband med 
jubileumseventet i juni/juli samt Rasmästerskapet i bruks. 
Kontaktinformation till familjen som idag förvaltar böckerna har sänts till Soffie Modin. 
Styrelsen tackade för rapporten. 

§ 199. IFR-kongressen 2017 
 Yvonne Brink berättar att hon är bedrövad över det utspel som skedde under årsmötet. 
Information skickades ut till styrelsen från ordförande via e-post inför juni mötet att 
Kristiina Niemelä hade varit AfR:s representant under IFR mötet. Har det funnits åsikter 
om att detta skulle ha hanterats på ett felaktigt sätt borde Yvonne Brink blivit ifrågasatt 
tidigare och inte under årsmötet. Informerades om att det var kommunikationsproblem 
som var anledningen till att ordf. inte kunde åka då kongressen låg långt från flygplatsen. 
Yvonne Brink känner att frågan nu har diskuterats och föreslår därmed att den avslutas. 
Styrelsen beslutar enligt förslaget.   
 

mailto:sekr@rottweilerklubben.se
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§ 200. E-postadresserna skall kopplas från gamla styrelsen den 6 april, inte Ulrika och 
LiseLotte skall ha en ledamotsmail.  
Uppdras till Lena Jonsson att vara nya styrelsen behjälplig med e-postadresserna och en 
uppmaning till styrelsen att rensa sina mailkonton och då även webmailen för att inte det 
skall ligga onödigt oanvändbart ”skräp” kvar när nya styrelsen skall ha tillträde till e-
postadresserna.  
E-postadresserna stängs för gamla styrelsen fredagkväll den 6 april 2018. 

§ 201. Övriga frågor 

 FB – gruppen ”Styrelsen” skall avslutas i samband med att ”gamla” styrelsen lämnar sitt 
uppdrag. Beslutades att FB-gruppen stängs samtidigt med e-postadresserna. 
Det innebär fredagkväll den 6 april 2018. 

 Styrelsen vill rikta ett stort tack till revisor Lars Rehn för allt jobb och all hjälp med 
ekonomin innan och efter årsmötet.  

 Styrelsen vill även rikta ett stort tack till Anders Dahlstedt på SBK för all hjälp inför 
årsmötet. 

§ 202. Lägerkommittén 
Rapporterade Ulrika Stenholm att det inkommit minnesanteckningar från ett 
diskussionsmöte i lägerkommittén.  
Styrelsen tackade för rapporten  

§ 202. Rapport från Utskott avel- hälsa.  

 Ulrika Stenholm rapporterade att  

 SSU/Jubileumseventet arbetar med de olika delarna. 
Det är en mellanperiod nu med lite lugn och återhämtning innan det sätter full fart inför 
utskottsgruppernas olika arbetsuppgifter.  

§ 203. Utskottet Prov och Tävling. 

LiseLotte Gustafson sammankallande hade skickat en skriftlig rapport då hon själv inte 
kunde närvara vid mötet. 
Ett önskemål är att se över mailadresserna. 
Önskvärt vore att den som sitter i styrelsen och har de olika utskottsgrupperna  
IPO, lydnad/bruks osv ska ha mailen: tavling@rottweilerklubben.se.   
Anser detta mer övergripande.  
De olika utskottsgrupperna får  en mail som symboliserar vilken inriktning det är 

mailto:tavling@rottweilerklubben.se
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på gruppen, ex. IPO, rally osv.  
Att skriva prov och lydnadsmailen är krångligt samt att det är ingen som 
använder den.  
Vidare när det gäller SSU så rullar allt på i de respektive utskottsgrupperna. 
Avrapportering till SSU gruppen sker med jämna mellanrum. 

 
Mailen skall ändras till ledamotsmail. 

 
Vi behöver även få lösenordet till Facebook. 
 

 Styrelsen beslutade hänskjuta frågorna från sammankallande i Utskottet Prov och 
Tävling till nya styrelsen. 

§ 203. Övriga frågor 

 Lena Jonsson tog upp frågan kring Web-shopen. Web-Shop administratör är idag 
Marianne Rexlinger men Shopens ansvarige är åter Ulrika Böninger Sideryd och 
det bör vara hon som är administratör. 
Hela PR-shopen har av nya vice ordföranden överförts till Ulrika. 
Marianne inväntar kontakt för en förändring. 
Lena Jonsson informerade vidare om att hon har ingenting kvar från PR-shopen 
allt är överlämnat.  

 Yvonne Brink rapporterade att kontakt med nya ordf. Soffie Modin tagits och att 
information lämnats att nya styrelsen kan planera ett konstituerande möte från 
den 7 april 2018 då allt skall vara klart Fredagkväll den 6 april 2018 stänger 
gamla styrelsen ner mailadresser och styrelsegruppen på FB. 
Den gamla styrelsen förutom Ulrika Stenholm och LiseLotte Gustafson  lämnar 
då sina uppdrag.   

§ 204. Nästa möte 
Nästa möte blir:  
Torsdagen den 5 april kl. 19.00, via Messenger. 

§ 205. Mötets avslutande 
Yvonne Brink tackar alla för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat. 
Styrelsen önskade varandra en GLAD PÅSK 

Vid protokollet Justeras 

 

Malin Sten   Yvonne Brink Ulrika Stenholm 
Sekreterare 
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