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Styrelsemöte nr 14 per telefon 
Torsdagen den 5 april 2018.  

Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson,  
Ledamot Marianne Rexlinger samt suppleant LiseLotte Gustafson 

Meddelat frånvaro: Ledamot Ulrika Stenholm 
Ej meddelat frånvaro: Patrik Grönfeldt 

 

§ 204.  Mötets öppnande 
Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.  

 

§ 205.  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes med tillägg av kontoställningar 

 

§ 206. Val av Justerare 
LiseLotte Gustafson valdes att jämte ordförande Yvonne Brink att justera protokollet 
 

§ 207. Inkommande och avgående skrivelser 
Föreslogs att aktuella inkommande skrivelser översändes till nya styrelsen 

Beslutades enligt förslaget, alla aktuella inkommande och avgående skrivelser sänds över till 
nya sekreteraren med tillträde tisdagen den 10 april 2018.  
 
Föreslås att kopia av avgående skrivelser översändes till nya styrelsen. Beslutades enligt 
förslaget. 

§ 208. Utskick av resultat/balansräkning/Revisorernas berättelse 

Antal inkomna per brev  36 Ja 1 Nej 4 Avstår 1 ogiltig 

Antal inkomna per mail 112 giltiga röster, 14 avstår och 98 föreslår ansvarsfrihet.  

  

Sekreterare Malin Sten får i uppdrag att skicka poströsterna inskannade till justerarna på 
årsmötet, Lisa Bergman och Anna Rexlinger. Originalen överlämnas vid tillfälle. 
Lena Jonsson vidarebefordrar mailrösterna till justerarna per e-post.   
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§ 209.  Årsmötesprotokoll 
Föreslogs att uppdra till sekreteraren Malin Sten att skynda på hanteringen en aning då detta 
protokoll behövs för ändring av uppgifterna hos banken.  

Beslutades enligt förslaget. 
  

§ 210. Ej klara ärenden 

Svar till Anette Gustavsson  
Föreslogs att uppdra till sekreterare Malin Sten att förtydliga styrelsens svar till berörd person, 
se diarienummer: A 31:17.  
Beslutades att sekreteraren att skriva ner och skicka ut styrelsen för att sedan skicka till berörd 
person. 

Ang. Marianne Rexlingers ansökan om preparandkursen 
LiseLott rapporterade att då frågan insänts till nya styrelsen kommer information att lämnas 
där. Diarienummer 170:17 

Camilla Rydhs inskickade skrivelse angående ungdomssatsningen 
Ärendet vidarebefordras till nya styrelsen. Diarienummer 94:17 

Camilla Rydhs inskickade skrivelse angående en annan medlem som varit otrevlig. 
Detta ärende är upptaget tidigare under styrelsemöte då det bestämdes att dessa typer av 
ärenden ska skickas direkt till SBK. 
Kontrolleras om ärendet är sänt till SBK om inte, vidarebefordras detsamma till nya styrelsen 
för handläggning. Diarienummer 115:17 

En medlem som vill prenumerera på tidningen.  
Styrelsen har fattat beslut om att detta borde vara möjligt. Rimligt pris för detta är 300 kronor. 
Medlemshanteraren är positiv till att vara behjälplig med detta. 
En skrivelse är inskickad till SBK från AfR angående alternativt medlemskap ” vilande 
medlemskap”, på denna skrivelse har det inte inkommit något svar än.  
Detta bör bevakas från nya styrelsen. Diarienummer 151:17 

 
Medlemshanteraren påtalar också att klubben går minus på varje ny medlem. 
Behöver ses över. Diarienummer 188:17 
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§ 211. Övrigt 
a) Stänga ner 2017 års styrelses gemensamma delar. 

Föreslår att styrelsegruppen på messenger och alla mailadresser förutom Ulrikas och LiseLottes 
stängs ner kl. 20.00 på fredag den 6 april. Någon kan behöva den tiden för att ta bort 
oväsentligheter i sin mailbox.  

Suppleant LiseLotte informerar styrelsen om något väldigt positivt. En av våra medlemmar har 
på eget initiativ dragit igång en satsning vad gäller bruks/lydnad, spår, Ipo och patrull. Inga 
dyra instruktörer utan de instruktörer som ställer upp gör detta ideellt för rasens skull. Inga 
äskningar om pengar från styrelsen, då detta kommer ske till självkostnadspris. Evenemanget 
kommer äga rum på Gävle BK. Sittande styrelse tackar medlemmen för initiativtagandet och 
hoppas många tar chansen att vara med den dagen. Information angående evenemanget 
kommer läggas ut på hemsidan och FB.  

  

b) Kontoställningar 

 Formulärets överkant 
Konton i svenska kronor 
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp 
AfR Central 8060-6,183 168 712-2 SEK  3 585,07  
AfR Läger 8060-6,183 109 603-5 SEK  133 961,23  
AfR Medlem 8060-6,183 016 891-8 SEK  61 054,00  
AfR PR 8060-6,183 109 605-0 SEK  19 264,57  
AfR SSU 8060-6,183 109 606-8 SEK  23 182,58  
AfR Utställning 8060-6,183 109 602-7 SEK  14 814,41  
Västernorrlands LO 8060-6,183 147 463-8 SEK  14 145,73  

Formulärets nederkant 

Sparande/Placeringar - översikt  
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  
    
 

§ 212. Avslutning. 

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=1522944969035399452&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=1522944969035399452&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=1522944969035399452&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=1522944969035399452&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=1522944969035399452&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=1522944969035399452&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=2&valtKontoNamn=V%E4sternorrlands+LO&valtKoncernkontoClnr=80606&WindowSessId=1522944969035399452&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=2&valtKontoNamn=Plac.kto+Ftg%2FF%F6r&WindowSessId=1522944969035399452&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=1522944969035399452&valtKonto=8060-6%2C183+065+570-8


   Svenska Rottweilerklubben/AfR 
[Skriv text] 
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
 
 
 
 
Ordförande Yvonne Brink tackar för året/åren som varit, det har varit många glada stunder,  
men även tunga och ledsamma. 
Yvonne önskar alla lycka till med allt vad övriga i styrelsen har tänkt jobba med i framtiden 
och avslutar därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Yvonne Brink Malin Sten  LiseLotte Gustafson 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är ingen bilaga enbart en information till gamla styrelsen. 
Information fredagen den 6 april 2018.  
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Under fredag fm, efter styrelsemötet konstateras att det inte går att stänga ner mailadresserna 
förrän på måndag kväll. Det kommer då att bli ett vacuum då nya styrelsen har sitt 
konstituerande möte under Tisdagen den 10 april.  

Då det måste finnas kontaktmöjligheter till klubben för medlemmar innan den nya styrelsen tar 
över. 

 

 
 


