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Årsmötet 
Årsmötet genomförs på i Svenska Kennelklubbens nya lokaler. 
Adress: Rotebergsvägen 3, 192 78 Sollentuna 
Länk till vägbeskrivning till Svenska Kennelklubben: 
https://kartor.eniro.se/?c=59.481060,17.923759&z=14&q=;7829857;yp 
 
Årsmöte i Svenska Rottweilerklubben/AfR 2018-03-03 kl. 10.00 
Samling sker mellan 09:30-10:00 för medlemskontroll och avprickning i röstlängd. Var snäll och respektera detta 
så att mötet kan börja på utsatt tid. Nya medlemmar ska kunna styrka sitt medlemskap genom uppvisande av 
kvitto på betald avgift. 

Årsmötet bryts för lunch klockan 12.00 och återupptas kl. 13.00 med en föredragning om index 
med Katja Nilsen mellan 13.00 - 14.00. Årsmötesförhandlingarna återupptas därefter kl. 14.00. 
 

Förslag till Dagordning 
1. Mötets öppnande 
1 b) Utdelning av priser och utmärkelser. 

 2.  Fastställande av röstlängd 
 3.  Val av mötesordförande 
 4.  Styrelsens anmälan om protokollförare 
 5.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
 6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 7.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
 8.  Fastställande av dagordningen 
 9.  Genomgång av: 

a.  styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte, 

b.  balans- och resultaträkning och 
c.  revisorernas berättelse. 

 10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust 

 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 12.  Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a.  mål, 
b.  rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret, 
c.  medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår och 
d.  andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 

verksamhet eller ekonomi. 
• Motion från Upplands Lokalområde ang. att del av medlemsavgift skall gå till 

 verksamma lokalområden. 
 13.  Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
 14.  Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 15. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. 
 16.  Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 17.  Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
 18.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under p. 13. 
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  20. Information från styrelsen 
 
  21. Mötets avslutande. 

 
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
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Registrerade hundar 2006-2017 

År 2016 registrerades 654 hundar, varav 53 var importer 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 1256 1501 1284 1088 999 737 722 626     668 654  629 

Varav importer 66 45 39 29 26 47 41 41 55 53  38 
 

 
Alla årtal för HD, AD och ögonlysning är hundarnas födelseår och gäller alla svenskfödda hundar. Inga preliminära resultat 
redovisas. Alla data från SKK:s avelsdata 2018-01-22 

Resultat/Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A 616 584 588 518 400 374 233 330     217 216  233 

B 141 106 140 112 84 89 69 70 58 48  38 

C 73 88 76 76 61 59 46 54 37 35  27 

D 62 65 78 44 45 38 26 29 21 25  19 

E 1 10 4 9 2 3 4 6 6 1  1 

Totalt 893 853 886 759 592 563 377 489 339 325  318 

Antal födda  1253 1264 1370 1280 1051 939 657 731 510 656  579 

Andel röntgade (%) 71 67 65 59 56 60 57 67 67 50  55 
 

  

Röntgade hundar HD-fria och HD-fel i procent avrundade till en decimal 
Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HD-fria 84,77 80,89 82,17 83,00 81,76 82,24 80,11 81,80 81,12 81,23 85,2 

HD-fel 15,23 19,11 17,83 17,00 18,24 17,76 19,89 18,20 18,88 18,77 14,8 
 

 

Antal röntgade – Armbågar 
Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UA 658 604 637 553 416 418 274 360 255 266   269 

LBP 193 194 188 164 132 107 75 91 61 52    36 

Mbp 37 46 46 34 30 32 18 25 17 8      9 

Kbp 5 3 7 6 12 5 7 12 4 4      5 

Totalt 893 847 878 757 590 562 374 488 337 330    319 
 

  

Röntgade hundar AD-fria och AD-fel i procent avrundade till en decimal 
Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AD-fria 73,7 71,3 72,6 73,1 70,5 74,4 73,3 73,8 75,7 80,6   84,3 

AD-fel 26,3 28,7 27,4 26,9 29,5 25,6 26,7 26,2 24,3 19,4   15,7 
 

  

Antal ögonlysta hundar 

Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
 

2015 

  

 
    2016 

UA 131 129 167 144 90 94 69 59 24 14     19 

Ej UA 28 30 42 31 24 16 10 12 6 4       3 

Totalt 159 159 209 175 114 110 79 71 30 18      22 
 

OBS! I siffran totalt ögonlysta kan samma hund förekomma flera gånger om den är undersökt flera gånger 
Ögonlysta hundar UA och ej UA i procent avrundade till en decimal  

Födelseår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UA 82,4 81,1 79,9 82,3 78,9 85,5 87,3 83,1 80,0 77,8    86,4 

ej UA 17,6 18,9 20,1 17,7 21,1 14,5 12,7 16,9 20,0 22,2    13,6 
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Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben/AfR lämnar härmed 

följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
 

 
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande:   Yvonne Brink  
Vice ordförande: Patrik Grönfeldt 
Sekreterare:  Malin Sten  
Kassör:                       Rebecca Cedervall   
Ledamot:                      Ulrika Stenholm  
Ledamot:                       Lena Jonsson 
Ledamot:                      Marianne Rexlinger 
Suppleant 1:                     LiseLott Gustafson 
Suppleant 2:                      Inger Bergman 
 
Verkställande utskottet (VU) 
har under året bestått av ordförande, vice 
ordföranden, kassör och sekreterare. 
 
Möten och sammanträden 
Årsmöte hölls på Scandic i Upplands Väsby 
2017-03-04 
Styrelsen har utöver detta haft 8 
protokollförda sammanträden och VU 1 
protokollfört sammanträde. 

  
Valberedningen har bestått av 
sammankallande Helena Nylander 
Ledamöter Irene Jonsson och Robert Tenold. 
 
SBK:s Organisationskonferens 
hölls på Scandic Star Hotell, Sollentuna 28-
29 januari. Svenska Rottweilerklubben/AfR 
representerades av Yvonne Brink. 
 
SBK:s Förbundskongress hölls på 
Scandic Star Hotell, Sollentuna 20-21 maj. 
Svenska Rottweilerklubben/AfR 
representerades av Yvonne Brink och Ulrika 
Stenholm. 
 
Medlemsmöte 
Medlemsmöte hölls i samband med 
rasklubbens läger den 19 juli i Kosta och 
24 augusti på Fönebasen. 
 
Revisorer har varit Lars Rehn och Bo 
Wiberg med Lotta Jägare och Tina Grankvist 
som suppleanter. 

 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar uppgick 2017-12-31 till1249. 
 
Therese Ekman har ansvarat för medlemshanteringen. 
 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

 
2005 

Medlemsantal  
1292 

 
1376 1465 1498 1560 1724 1800 2092 2187 2239 2350 2371 

Ökning/minskning  
-43 

 
– 89 – 33 – 62 -164 – 76 – 292 – 95 – 52 – 111 – 21 75 

 
 

Lokalområden 
Under verksamhetsåret har följande lokalområden varit aktiva: 
 
Dalarna  Värmland/Dalsland  Skåne/Blekinge 
Västernorrland Östra/Sörmland   Västra 
Övre Norrland har under året haft samarbete med Västernorrland. 
Gotland  Uppland  Gävleborg
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Närke, Skaraborg, Småland, Västmanland och Östergötland har legat vilande. 
Inom lokalområdena har det bland annat anordnats medlemsträffar, träningshelger, 
mentalbeskrivningar, mentaltest, exteriörbeskrivningar, utställning, BSE, officiella lydnads- 
och bruksprov, IPO/BSL, BH samt rallylydnadstävlingar.  
I de lokalområden där rasklubben centralt arrangerat officiella prov och utställningar har 
lokalområdena varit behjälpliga.  
 
 

Medlemstidningen Rottweilern  
Tidningen har utkommit som planerat med 5 nummer under verksamhetsåret.  
  
Ansvarig utgivare för tidningen har under året varit Yvonne Brink.  
Sara Lindblom har varit redaktör och även ansvarat för annonserna. 
Marianne Rexlinger har ingått i redaktionskommittén. 
Ansvarig för Bruksnytt har varit Marianne Rexlinger t.o.m. 12 augusti  
därefter tillträdde Sanne Johansson från Skåne/Blekinge LO. 
 
 
Utskottet Avel och Hälsa 
Utskottet består av fyra utskottsgrupper: Ug Avelssamordning, Ug Exteriör, Ug Hälsa och 
Friskvård samt Ug Mental. 
Utskottets ordförande har varit Ulrika Stenholm och ledamöter har varit: 
Sara Awander, Camilla Ryd, Inga-Lill Larsson och Anna Lindgren. 
Anna Lindgren avgick under sensommaren. 
   
I utskottsgruppen Avelssamordning har under året suttit  
Sara Awander sammankallande/avelsråd, Gun Bergquist, Valphänvisning/avelsråd Lena 
Berglund, ledamot, Chatrine Hellberg, hänvisning hemsidan, Yvonne Brink 
uppfödarutbildningen samt från augusti Helena Nylander. 
Valphänvisningen har haft telefontid 2 gånger per vecka under året. 
Under året har avelsrådgivning genomförts. 
 
I utskottsgruppen Hälsa & Friskvård har suttit: 
Anna Lindgren, sammankallande. Avgick under sensommaren. Cecilia Larsdotter Oden 
leg.veterinär och Vladan Jovanovics 
 
I utskottsgruppen Exteriör har under året suttit: 
Camilla Ryd sammankallande, Irene Jonsson, utställning, Helena Strömberg, utställning, 
Johanna Haglund, exteriörbeskrivaransvarig, Mats Hedberg har ansvarat för bokföringen.  
8 telefonmöten har genomförts.  
 
4 stycken officiella utställningar har genomförts under året, varav en i samband med SSU. 
Årsmötesutställningen dömdes av Kristiina Niemelä, Finland och Tatyana Popova 
Höstutställningen i Sandviken dömdes av Professor Peter Fredrich, Tyskland  
Utställningen i Växjö i November dömdes av Terje Lindström, Norge. 
 
På rasklubbens officiella rasspecialer har 123 hanar och 162 tikar deltagit. I antalet ingår 
även utställningen i Södertälje i samband med SSU. 
 
Royal Canin har varit sponsor till samtliga utställningar och även sponsrat samtliga valpar 
som deltagit. 
 
BSE har genomförts under året i samband med SSU och 7 hundar har deltagit och 
redovisats till ADRK i Tyskland.  
 
72 Rottweiler har exteriörbeskrivits för korning 
4 Rottweiler har genomfört unghundsbeskrivning. 
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I utskottsgruppen mental har under året suttit: 
Inga-Lill Larsson, sammankallande, Hans Kinn, Mikael Wadström, Veronica Nilsson, MH, 
Jane Fyhr, MT.  
Patrik Grönfeldt adjungerad såsom ansvarig för fasta banan och Maraton MH i Södertälje. 
 
UGM har varit behjälpliga med att arrangera uppfödar-MH samt uppfödar MT samt förmedlat 
kontakter till beskrivare/domare och funktionärer. 
 
UGM har också arbetat med MH-utvärdering från SBK inför ev. revidering 2022. 
 
Inga-Lill Larsson och Veronica Nilsson har deltagit i 2 telefonmöten med SBK:s utskott Avel 
och Hälsa där det bl.a. diskuterades hur MH arrangeras idag och ev. problem. 
Hur många MH arrangeras av klubben och hur många egna banor vi har fanns med på 
agendan.  
Påtalades problem från Inga-Lill Larsson och Veronica Nilsson avseende anmälan via SBK:s 
hemsida. När sammanställning kom till UGM så saknades Svenska Rottweilerklubben. 
Informationen var att dessa kommit bort !! 
 
Figurant och testledaarutbildningar i Södertälje och i Uppland i samarbete med 
Upplandsdistriktet. 
 
Veronica Nilsson har anmälts och rekommenderats av Svenska Rottweilerklubben att gå 
SBK:s beskrivarutbildning.  
 
UGM har utarbetat en handlingsplan för att ge stöd åt Rottweilerägare med problem. I detta 
arbete är också, förutom medlemmarna i UGM, Cathrine Hoff och Krister Wall 
kontaktpersoner.  
 
Tre mentaltest har arrangerats av rasklubben med totalt 17 deltagande Rottweiler.  
85 Rottweiler har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 102 Rottweiler 
deltagit på mentaltest. 
Av dessa har 84  hundar godkänt mentaltest och 18 hundar icke godkänt mentaltest. 
 
Kennel med flest mentaltestade hundar år 2017 är Kennel Deminas och Kennel Falklinés 
med  6 hundar var. 
Hane med flest mentaltestade hundar efter sig år 2017 är Just Ask Yale 
Hundar som fått titel KORAD under 2017 är 69 Rottweiler genom extriör/mentaltest. 
 
 
Totalt antal mentaltestade hundar 2006 - 2016 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal 304 245 285 256 153 186 155 174 144 108 139 
 
28 mentalbeskrivningar har arrangerats av rasklubben med totalt 116 st. deltagande rottweiler och 91 hundar av 
annan ras. 
291 rottweiler har deltagit på MH arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 407 st. rottweiler deltagit på MH. 
  
Totalt antal mentalbeskrivna hundar 2008- 2017 
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal 664 732 597 505 500 330 482 379 336 407 
           
 
Rasspecifika avelsstrategier (RAS) 
Arbetet med att revidera rasspecifika avelsstrategier har pågått under flera år och har under 
2017 intensifierats. Ulrika Stenholm har under året arbetat med RAS och ett fysiskt arbete 
skedde under styrelsemötet i December 2017 där även Patrik Grönfeldt och Marianne 
Rexlinger deltog.  
 
 
 
 
 
PR/Info-kommittén       
info-kommittén har haft följande sammansättning under året: 
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Lena Jonsson sammankallande, Åsa Tova Berg, Lotta Syvertsen, Marie Kerttu och Mats 
Edström. 
Från hösten 2017 ligger PR-shopen i infokommittén som då ändrat namn till 
PR/Infokommittén  
Västra LO har representerat klubben vid My Dog i Göteborg. 
Ansvaret för monter på Stockholms Hundmässa 2017 har varit Louise Fomell och Matilda 
Haglund med Lena Jonsson som mentor.  
 
Internationella och Nordiska kontakter  
Ansvarig kontaktperson har varit Yvonne Brink. 
 
Svenska Rottweilerklubben har på initiativ av Robert Tenold skickat en skrivelse till IFR och 
protesterat mot att IFR:s Utställning 2019 skall förläggas till Kina med anledning av hur man 
behandlar hundar. 
Svenska Rottweilerklubben följde helt SKK:s protest med anledning av att FCI beslutat att 
Världsutställningen skall arrangeras i Kina 2019. 
 
Jubileumskommittén, Svenska Rottweilerklubben 50 år 2018. 
Ansvarig för hela jubileumsåret är styrelsen.  
Svenska Rottweilerklubbens event SSU med alla arrangemang kommer att bli huvudfirandet 
under 2018. Ansvariga Helena Strömberg och Veronica Nilsson. 
 
 
Lägerkommittén 
 
Kommittén har bestått av Lisa Bergman Sk., Susanne Wilhelmsson och Suss Hartvig. 
Under 2017 har lägerkommittén haft telefonmöten varje till varannan månad.  
 
Södra Lägret 
Under 2017 har lägerkommittén haft telefonmöten varje till var tredje månad.  
Vecka 28 på torsdagen samlades lägerkommittén på Kosta läger för att förbereda inför 
lägerveckan. På lördagen kom några deltagare & checkade in mot att dom hjälpte till med att 
få upp partytältet mm. det var en hjälp som vi tacksamt tog emot. På söndagen kom 
resterande av gänget & lägret startade med välkomstmöte & en välkomstgrillning där vi fått 
sponsring av Stensåkra korv. 
 Det var som vanligt full fart ute i markerna med spår, sök, patrull och bevakning. I år hade vi 
följande instruktörsledda träningsgrupper  
spår/lydnadsgrupp, en grupp med enbart lydnad, en grupp med patrull/spår samt en grupp 
med bevakning. 
 Dagar med instruktör varierade från två dagar till hela veckan beroende på vilken grupp man 
anmält sig till. 
Deltagarna anmälde sig till kurs i samband med anmälan till lägret. Det är väldigt uppskattat 
med instruktörsledd grupp. 
Men vi hade som vanligt alla grupperna med gruppledare i spår & sök också, grupper där 
alla hjälper alla, gruppledaren är ett språkrör mellan deltagare & lägerkommittén som har 
möten varje kväll för att stämma av dagarna. 
Plexus vandringspris & Plexus Rookie våra inofficiella tävlingar för både luttrade 
tävlingsrävar & totala noviser hade vi på fredagen med efterföljande BBQ grillning & på 
lördagen var det den årliga bevakningstävlingen då man tävlar i lag som ska ta sig till olika 
stationer för att utföra uppdrag & lösa klurigheter. 
Även i år var bevakningstävlingen öppen för samtliga deltagare.  
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På kvällstid fanns möjligheter till olika aktiviteter som - prova på miljöbana, diskussionsmöte, 
hundfiskdamm, föreläsning med Madelene Daleo om inlärning & relationen till vår hund, 
föreläsning om färskfoder samt lotterier med fin fina priser under hela veckan.  
 Efter lägrets avslut samlades lägerkommittén för att sammanställa utvärderingarna & gå 
igenom ekonomin tillsammans. 
Det blir ett fint plusresultat i år med! Lägerkommittén fick fantastiska lovord & många bra 
idéer till nästa års läger i utvärderingarna. 
Arbetet med att planera inför läger 2018 är i full gång & alla ansökningar är redan inskickade 
så förhoppningen är att det blir Kosta läger även 2018. 
 
 

Norra lägret 2017 
 
Norra lägret 2017 arrangerades den 20-27 augusti på Fönebasen, strax norr om Ljusdal i 
Hälsingland. 
16 deltagare indelades i 3 grupper: spår, sök och patrull. Varje grupp hade en gruppledare 
som höll ihop gruppen, såg till att alla fick möjlighet att träna det dom ville och var en länk 
mellan grupp och lägerkommitté. I grupperna hjälptes man åt och de mer erfarna delade med 
sig av sina kunskaper till dem som inte hade hållit på så länge inom respektive område. 
Grupperna var dagtid ute på sina anvisade områden med avbrott för lunch som serverades 
på basen. 
Första kvällen hölls en välkomstgrillning där alla fick en chans att presentera sig och sina 
hundar samt lära känna varandra. 
På kvällarna anordnades en del spännande aktiviteter. En kväll ordnades rallylydnad där alla 
deltagarna fick byta hundar med varandra genom lottdragning. En kväll ordnades fiskdamm 
för hundarna. Rottweilerklubbens ordförande, Yvonne Brink gästade lägret och ett 
diskussionsmöte genomfördes. Veterinär Eva-Maria Söderman föreläste om akutsjukvård för 
hund en annan kväll. Efter kvällsaktiviteterna fanns tid för trevligt samkväm. 
Vid sista dagens utvärdering framkom att alla deltagare var mycket nöjda och ville gärna 
återkomma. 
Lägerkommittén för lägret på Fönebasen var: Anna-Maria Söderberg, Eva-Maria Söderman 
och Christel Hansen Moberg. 
 
PR-shopen 
Under större delen av året har Ulrika Böninger-Sideryd ansvarat för PR-shopen. Helen 
Thorstensson har hanterat bokföringen för shopen. 
PR-shopen har bland annat deltagit i samband med årsmötet, årsmötesutställningen, 
rasspecialer och SSU.  
Ulrika Böninger-Sideryd avgick under november månad och Christel Moberg övertog arbetet 
med PR-shopen från December.PR-shopen deltog på ”Stora” Stockholm i December. 
PR-shopen har också flyttats och ingår nu in Info-kommittén. 
 
 
Registerkommittén  
Therese Hartvig är ansvarig för registerkommittén och Johanna Haglund ansvarar för att 
exteriörbeskrivningsprotokollen läggs in i Lathunden.  
 
 
SSU-kommittén  
SSU-kommittén har under året bestått av Helén Wallman sammankallande, Ann-Git 
Rammus som även har hanterat bokföringen, Helena Strömberg och Irene Jonsson 
adjungerade från utställningskommittén ansvarade för anmälningar och kataloger samt 
anskaffande av ringsekreterare och bestyrelse. 
Soffie Modin ansvarade för IPO/BSL/BH provet och Yvonne Brink priser/rosetter och 
sekretariat.  
Leif Öberg har varit behjälplig med diplom.  



9 
 

 
Domare SSU Hanar Helmut Weiler, Tyskland. 
Domare SSU Tikar Rüdiger Schmidt, Tyskland. 
Domare Sommarspecial/Scandinavian Klubsieger Hanar Rüdiger Schmidt, Tyskland 
Domare Sommarspecial/Scandinavian Klubsieger Tikar Helmut Weiler, Tyskland 
Domare Sommarspecial/Scandinavian Klubsieger Juniorer & Valpar Jouni Nummela, 
Finland. 
 
Svensk Segrarutställning (SSU) 
Svensk Segrare  Zuma´s Rocco Barocco 
Svensk Segrarinna  Just Ask Carla 
Svensk Unghundssegrare  Quaid von Der Töpferstadt 
Svensk Unghundssegrarinna  Just Ask Ginger O´Shea 
Svensk Juniorsegrare Poker Vom Wilden Westen 
Svensk Juniorsegrarinna Alkett´s O´Thea 
Svensk Veteransegrare Glädjegläntans Chiroki 
Svensk Veteransegrarinna Just Ask Maggie´ 
 
Uppfödarklass SSU 
1:a Kennel Just Ask 
2:a Kennel Kämparglöds 
 
Sommarspecial / Scandinavian Klubsieger 
Scandinavian Segrare Zuma´s Rocco Barocco 
Scandinavian Segrarinna Just Ask Ginger O´Shea 
Scandinavian Unghundssegrare Kaztuz Front 
Scandinavian Unghundssegrarinna Just Ask Ginger O´Shea 
Scandinavian Juniorsegrare Poker Vom Wilden Westen 
Scandinavian Juniorsegrarinna Alkett´s O´ Thea 
Scandinavian Veteranssegrare Masati´s Curt 
Scandinavian Veteransegrarinna Just Ask Maggi 
 
Uppfödarklass Scandinavian Klubsieger 
1:a Kennel Just Ask 
2:a Kennel Kämparglöds 
3:a Kennel Alkett´s 
 
IPO provet/Scandinavian IPO Sieger 2017. Resultat se Prov & Tävling 
 
Rasmästerskapet i Lydnad. Resultat se Prov & Tävling. 
 
Exteriörbeskrivning arrangerades liksom Mentalbeskrivning Hund (MH). 
 
Upplands LO arrangerade Rallylydnadstävling i samband med SSU och styrelsen beslutade 
att denna tävling fick vara det första rasmästerskapet i denna gren. 
Resultat se Utskottet Prov och Tävling. 
 
Utskottet Prov & Tävling 
Tävlingskommittén upphörde under 2017 och blev Utskottet Prov och Tävling. 
 
Utskottets ordförande har varit LiseLotte Gustafsson och ledamöter har varit Nina Jonsson, 
Evelina Esbjörnsson och Soffie Modin. 
 
I utskottsgruppen Bruks & Lydnad har under året suttit 
Sk Nina Jonsson, Tommy von Geijer och Lisa-Marie Karlsson. 
 
I utskottsgruppen Rallylydnad har under året suttit 
Sk Evelina Esbjörnsson 
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I utskottsgruppen IPO har under året suttit 
Sk Soffie Modin, Petri Panula, Ossian Modin, Anna Rexlinger och Mathias Persson. 
I samband med SSU arrangerades rasmästerskap i IPO och Lydnad.  
 
Bruks & Lydnad 
Bruks 
Den 16-17 september arrangerades rasmästerskap i bruks, spår och sök.  
Härnösands Brukshundklubb stod som arrangör. 
Rasmästare i elitklass spår Annelie Elf med Ranchen´s Magica De Hex 575,5 Certifikat. 
Ingen deltagare i högre klass spår  
Rasmästare i lägreklass spår Nina Jonsson med Chiltanas High Score 407,25 poäng 
godkänd.  
Rasmästare i appellklass spår Karin Fridell med Lyckovinstens Gullegryn189,5 poäng 
uppflyttad. 
 
Rasmästare i elitklass sök Dan Lund med Fandangos Ayla 559,5 poäng certifikat. 
Rasmästare i högre klass sök Hans Öijerstedt med Andros Qalle 396 poäng godkänd. 
Ingen deltagare i lägre klass sök. 
Rasmästare i appellklass sök Lena Jonsson med Ranchen´s Modesty Blaise 223,5 poäng 
uppflyttad. 
 
Lydnad 
Den 2 juli arrangerade SSU rasmästerskap i lydnad i alla klasser. 
Rasmästare i startklass blev Lina Karlsson med Team Extreme Duracell Dura 191,5 
Uppflyttad. 
Rasmästare i Klass I Johan Björklund med Alkett´s Justus Milo 275 poäng 1:a pris. 
Inga Rottweiler deltog i Klass II och III. 
 
IPO 
Tävlingar genomfördes under året på följande platser 
Upplands LO 
Västra LO  
Södertälje 
Alvesta 
Värmland/Dals LO 
 
Totalt antal startande på dessa tävlingar 66 ekipage varav 35 var rottweiler. 
 
Rasmästerskapet arrangerades av Västra LO, rasmästarna 2017 är: 
IPO3 Madelene Daleo m Just Ask Yale 
IPO2 Jimmy Nilsson m Eico Nivanus 
IPO1 Therese Hedberg m Of Course It´s Chezz the Conqueror 
 
Scandinavian IPO Sieger genomfördes på SSU för sista gången och vanns av: 
Lena Wilhelmsson med Go Solids Bira. 
 
IFR VM 
VM genomfördes sista helgen i augusti i Belgien, Sverige startade med fullt lag samt att 
reserverna fick möjlighet att tävla individuellt. Bästa individuella placering var en 5:e plats 
som även fick tävlingens bästa lydnadspoäng. Laget tog även silver.   
 
Madelene Daleo  Just Ask Yale  268p 5:a 
Ossian Modin  Tapto's Extreme  264p 10:a 
Fredrik Stewenhag  Qvintåsgårdens Crut  261p 11:a 
Jimmy Nilsson  Showbuisness Duracelle 244p 23:e 
Anders Westergren  Xtreme Powerdogs Jameson 233p 33:e 
Peter Bjärehäll  Just Ask Yaxon  195p disk 
Mathias Persson  Herion aus der Espenstätte sjuk hund 
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ADRK VM 
Ossian Modin med Tapto’s Extreme deltog på ADRK World Family VM sista helgen i oktober 
och landade på en 10:e plats.  
 
SM/VM kvalet i Falkenberg 
3 rottweiler startade på SM/VM kvalet, både Madde och Fredrik kvalade därmed in till SM 
alla raser som tyvärr krockade med IFR VM där båda valde att delta istället. Madde kvalade 
dessutom in till FCI VM.  
 

Madde Daleo  Just Ask Yale  281p  6:a  
Fredrik Stewenhag  Qvintåsgårdens Crut  252p 15:e  
Peter Bjärehäll  Just Ask Yaxon  218p ej gk  
 
FCI VM 
För första gången på 9 år så fick vi med en Rottweiler i det svenska laget till FCI VM! Även 
om det inte syns på totalen så gjorde de en fin prestation med 92 i spår, 90 i lydnaden, sen 
tappade de i skyddet.  
Madelene Daleo  Just Ask Yale  252p  104:e 
 
 
Rallylydnad 
Rasmästare i Rallylydnad 
Mästarklass Evelina Esbjörnsson med Annerotts Lorenzo 77 poäng 
Fortsättningsklass Jessica Röttger med Ozkagårdens Clura 94 poäng 
Nybörjarklass Linda Borg med Bee & Tee´s Dramatic Dejzi 82 poäng 
 
Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar: Åsa Sternrot med Arcanorums Glittra 4:a 
på 1045.5 poäng 
Övriga deltagare: Karin Söderberg & Crowhills Fröken, Malin Åsander & Just Ask Tiger, 
Anngreth Gustafsson & Stora Djupedals Humor, Thomas Ehlén & Consenzas Move On 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Mål  
 
FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL MED SYFTEN 
 
1. Fler aktiva och engagerade 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får engagera sig. 
Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i framtiden är 
en av våra självklara bruksraser. 
 
2. Öka kunskapen om Rottweiler 
 
Syfte: Stödja hundägare som vill öka kunskapen om rasen genom att sprida information om 
rasen i samhället och arrangera både teoretiska och praktiska utbildningsdagar för 
intresserade i första hand genom våra lokalområdens försorg. 
 
3. Funktionsdugliga hundar 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida 
kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska 
hundar. 
Långsiktigt måste en ökning av antalet röntgade hundar ske till de i RAS angivna målet 80 
%. 
En ökning av exteriörbesksrivna hundar är också en viktig del i målet med en funktionsduglig 
Rottweiler. 
Målet är att vi skall nå 80 % på fem år när det gäller antalet exteriörbeskrivna hundar. 
 
4. Ekonomi i balans med stabil likviditet 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil 
likviditet.  
 
Övergripande mål och delmål 2017-2018. 
Till varje övergripande mål finns delmål kopplade som ska bidra till att vi uppnår de 
övergripande målen. En översyn av tidigare delmål är genomförd. Styrelsen föreslår följande:  
 
 
MÅL 1 FLER AKTIVA OCH ENGAGERADE och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får engagera sig. 
Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i framtiden är 
en av våra självklara bruksraser. 
 
Delmål:  Skapa aktiviteter för våra medlemmar att delta i och i det arbetet bl.a. ta hjälp 

av våra lokalområden som är ”nära” våra medlemmar. 
 
Delmål:  Få fler engagerade i föreningen genom att skapa intressanta aktiviteter. 
 
Delmål:  Nätverket behöver breddas och förbättras både inom och utom organisationen 

Inte mätbart men vi kan se om aktiviteterna ute på ”fältet” ökar i antal genom att 
få underlag/reportage från de olika aktiviteterna både från kommittéer och 
lokalområden. 

 
Delmål: Att samordna aktiviteter med andra rasklubbar kan vara ett sätt att bredda  
 Nätverket och aktiviteterna. 
 
Delmål:  Att medlemmarna vill delta på våra aktiviteter 

Vi behöver både centralt och lokalt arrangera attraktiva träffar m.m. för att våra 
medlemmar skall delta och tycka det är intressant. 
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MÅL 2 ÖKA KUNSKAPEN OM ROTTWEILER och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Stödja hundägare samt sprida information om rasen i samhället.  
För att nå delmål skall både de centrala kommittéerna och våra lokalområden att behöva bli 
involverade för att vi på bred front skall kunna nå ut med kunskap om rasen. 
 
Delmål:  Rottweilern skall presenteras som fungerande ras i samhället  
 
Delmål:  Ett fungerande kontaktnät skall skapas i föreningen för 

rottweilerägare/uppfödare som upplever att de har behov av hjälp och stöttning. 
 
Delmål:  Rasklubben skall ha effektiva kommunikationskanaler som är levande (ska 

hända och precis har hänt) och med lättillgänglig information.  
Rasklubben har idag en fungerande infokommitté som skall vara delaktig i detta 
arbete, likväl som hemsida och Facebook. 

 
Delmål:  Föreningen skall göras synlig.  

Detta skall ske genom att representera på olika aktiviteter i landet bl.a. genom 
att vara närvarande på stora av SKK arrangerade utställningsarrangemang som 
exempel Stora Stockholm, My Dog och Malmö. 

 
Delmål:  Potentiella valpköpare ska få information om rasen och vad de bör tänka på 

innan ett valpköp. Detta sker vid olika event där rasklubben är närvarande och 
informerar presumtiva valpköpare samt genom utbildning av uppfödare. 
 

Delmål:  Arrangemangen skall vara av hög kvalité. 
 
Rasklubben har idag genom Utskottsgruppen Mental skapat en grupp som i sitt arbete bl.a. 
finns tillgängliga för rottweilerägare/uppfödare. 
Kommunikationen har skett genom hemsidan men främst genom Facebook och har varit 
levande och aktuell. 
Föreningen är synlig både på Stora Stockholm och My Dog i Göteborg. Dock har föreningen 
ännu inte lyckats få igång monterverksamheten vid SKK.s Malmöutställning.  
Kvalitén har höjts på många av våra arrangemang men kan bli ännu bättre 
 
MÅL 3 FUNKTIONSDUGLIGA HUNDAR och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida 
kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska 
hundar enligt uppsatta mål i RAS. 
 
Delmål:  Sprida kunskap till medlemmarna när det gäller rasens hälsa. Utskottsgruppen 

hälsa och friskvård har en stor del i framtagande av underlag för att sprida 
kunskapen.  

 
Delmål:  Arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet.  
UHP              Utskottsgruppen Hälsa och friskvård bör jobba för att tester för fysisk funktion, 

UHP, arrangeras för Rottweiler. 
Mätbart bl.a. arrangera UHP både centralt och genom våra lokalområden.  

Mäts genom antalet genomförda UHP som genomförs av hundar av vår ras. 
 
Delmål:  Öka andelen uppfödare som är anslutna till föreningen.  

Rasklubben kan med fördel engagera våra lokalområden som är ”nära” 
uppfödarna. 

Mätbart Blir mätbart i antal då man kontaktar uppfödare genom mail/utskick bl.a. med 
hjälp av SKK.  

 
Delmål:  Öka antalet tillfällen för uppfödarutbildningar riktade mot vår ras. 
Mätbart Mäts genom antalet uppfödare/täckhundsägare som genomfört 

uppfödarutbildningen genom rasklubbens försorg. 
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Delmål:  Öka antalet mentalbeskrivna individer genom arbete med delmål.  
Mätbart Möjligheten att delta i Mentalbeskrivning Hund (MH) i rasklubbens regi behöver 

ökas för att nå målet.  
Att inom två år öka antalet beskrivna Rottweiler vid MH från dagens ca 35 % till 
50 %. 

Delmål: RAS anger 80 % röntgat. 
Mätbart         Att inom två år öka antalet röntgade hundar från 50 % till 65 %. 
 
Delmål: Att inom två år öka antalet exteriörbeskrivna hundar till 65 %. 
Mätbart 
 
 
MÅL 4 EKONOMI I BALANS MED STABIL LIKVIDITET och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil 
likviditet. De sista 11 årens nedåtgående trend avseende medlemsantalet behöver stoppas.  
 
Delmål:  Att ha en god ekonomisk hushållning där hänsyn till de ekonomiska effekterna 

alltid tas innan beslut.  
 
Delmål:  Medlemsantalet skall öka med 2% kommande år. Ca 26 medlemmar. 
Mätbart  
 
Delmål:  Rasklubben skall öka medvetenheten om möjligheter till bidrag från kommuner 

och Studieförbund.   
 
Delmål:  Rasklubben skall öka medvetenheten när det gäller möjligheter att arrangera 

kringarrangemang för att bidra till ekonomin i samband med övriga aktiviteter. 
 
                     Tyvärr har föreningen liksom hela SBK fortfarande en nedåtgående trend när 

det gäller medlemsantalet. Här krävs nu en stor insats där vi behöver engagera 
våra uppfödare att anmäla sina valpköpare till Svenska Rottweilerklubben. 

 Delmålet behöver justeras något för att det skall finnas en rimlig nivå att kunna 
nå upp till som start. Först måste vi vända trenden och få en ökning. 

 
Målstyrning är relativt nytt i organisationen. 
När det gäller uppföljning av arbetet kring målen skall tydliga metoder och uppföljningar tas 
fram och genomföras. Det pågår en hel del arbete i organisationen för att säkerställa målen 
och styrelsen arbetar för att få ett strukturerat uppföljningsunderlag.  
 
Genom våra olika kommittéer har en del inventering skett under 2016 och 2017 har en 
genomförd organisationsförändring skett som kommer att resultera i att det skall bli något 
enklare att genomföra uppföljning av de uppsatta delmålen. 
Det blir prioriterat för organisationen (lokalområden, utskott, kommittéer och centralt) att 
säkerställa statistiken för 2017 för att sedan ha något att förhålla sig till i framtiden. Många 
aktiviteter är däremot genomförda, även de som är direkt uppsatta som mål så som mässor, 
MH, utställningar, bruksprov och uppfödarutbildningar men de behöver ökas i antal för att nå 
uppsatta delmål/mål.  
 
Ett gemensamt (med utskott, kommittéer och lokalområden) arbete med att jobba med mål 
och budget har genomförts under 2017 vilket bidrar till möjligheterna till att arbeta med 
målstyrning på ett positivt sätt.   
Arbetet behöver intensifieras de närmaste åren för att snabbare kunna nå uppsatta mätbara 
delmål/mål. 
 
 
 
Slutord 
 
Nu är verksamhetsåret 2017 avslutat. Styrelsen tackar alla som hjälpt till under året och 
bidragit med sin tid och sitt engagemang för att utveckla vår förening.  
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Medlemsantalet har, precis som många andra klubbar inom SBK, minskat under de senaste 
11 åren och det är viktigt att vi gör en kraftansträngning och arbetar med att engagera flera i 
vår förening. Rasen och rasklubbens framtid avgörs av vårt engagemang där varje medlems 
och rottweilerägares bidrag är avgörande för vår framgång.  
 
Under året har det genomförts en organisationsförändring där Utskottet Avel och Hälsa med 
sina fyra utskottsgrupper har arbetat sitt första år. 
Under våren startade Utskottet Prov och Tävling med i dagsläget tre utskottsgrupper. 
Utskottsgrupperna har i nya organisationen ersatt kommittéerna. 
 
Utskotten och de kommittéer som finns idag samt våra lokalområden är tillsammans viktiga 
för vår framgång där vi kommer att kunna nå våra nuvarande och framtida medlemmar.  
 
Föreningen har under året arbetat efter de mål som presenterades under årsmötet 2017. De 
fyra målen har varit den inriktningen som rasklubben strävat efter. En enklare redovisning 
kring målen finns i anslutning till dessa.  
Mycket finns fortfarande som behöver förbättras, alla bör alla hjälpas åt så att vi kan nå de 
mål som vi alla beslutat om.  
Målstyrning är ett levande dokument och styrelsen har inför kommande verksamhetsår 
arbetat fram målen med specificerade delmål i många fall. . 
 
Många duktiga IPO ekipage har representerat rasen, både i Sverige men även internationellt.  
Många duktiga tävlande i Bruksprov såväl som Lydnad och Rallylydnad.  
Bruksproven i alla dess former tillhör vår kärnverksamhet och innebär att vi har en god 
kontroll på rasen kapacitet för arbete. 
 
Mål och budget har diskuterats tillsammans med representanter från utskott och kommittéer. 
En viktig aspekt är att det kommer att krävas att det ekonomiska resultatet håller sig på en 
stabil nivå för att säkra både verksamhet och rasklubbens framtid. 
Dock har det klart konstaterats att vi behöver lägga en större summa på att ta hjälp av en tex 
en bokföringsbyrå som kan genomföra  resultat, balansräkningar och bokslut för att 
säkerställa möjligheten att någon kan tänka sig att ta kassörsuppdraget.  
Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet under 2017 och vi vill passa på att 
tacka alla som ställt upp för vår förening under året.  Utan Er skulle vi inte ha någon förening.  
Styrelsen gm 
Yvonne Brink  
Ordförande  
 
Februari 2018 
 
 
Yvonne Brink  Patrik Grönfeldt Malin Sten   
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare   
 
 
Rebecca Cedervall   Ulrika Stenholm  Lena Jonsson   
Kassör  Ledamot Ledamot 
 
 
Marianne Rexlinger LiseLotte Gustafson Inger Bergman  
Ledamot Suppleant Suppleant 
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Svenska Rottweilerklubben 
Verksamhetsplan 2018 HS 
 

januari  -- 
februari    -- 
Mars  
3:e  Årsmöte 
4:e Årsmötesutställning. 

April 

 Lokalområdesordförandekonferens 

Maj 

Juni 
7-10 Uppfödarutbildning Skellefteå, Exteriörbeskrivning Skellefteå 
                      BSE Skellefteå ev. träningshelg lydnad Skellefteå. 
 
27:e Träningsläger IPO/BSL 
28:e Träningsläger IPO/BSL  
29:e Jubileumsevent SSU – Mentaldag  
30:e Svensk Segrarutställning inkl. valputställning, IPO/BSL I  II  III Rasmästerskap,  
    Rallylydnad  Rasmästerskap, exteriörbeskrivning och Jubileumskväll 
Juli  
1:a Officiell utställning, Valputställning,  
  Lydnad Startklass, I, II och III Rasmästerskap.  

14:e Officiell Utställning Kosta vecka 29 
14-22 Läger Kosta 

Augusti 

1-8  Läger Fönebasen, Hälsingland  
11- 12 Rasmästerskap i bruks / Spår och Sök. Tranås Brukshundklubb 

September   

1:a Officiell utställning Sandviken 
2:a Exteriörbeskrivning & BSE Råby, Nyköping    

Oktober 

13-14 Budgetkonferens med Utskott och Kommittéer inför 2019/ (2020 & 2021) 
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Årets (2017) Bragd Rottweiler tilldelas: 
 
Kämparglöds Vildvittra Äg. Alexandra Johansson Vaaranpelto, Koskullskulle. 
Juryns motivering 
Genom sin förmåga att analysera och känna av en familjemedlems hälsotillstånd och 
självmant sökt uppmärksamhet för att rädda livet på denne så har hon genom sina handlingar 
återigen visat att en ROTTWEILER är en familjemedlem att lita på! 
 
Juryn har bestått av 
Helén Torstensson, pristagare 2013 
Evelina Esbjörnsson och Robin Herbertsson pristagare 2015 
Niclas Thunborg pristagare 2016 
 
 
 

 
 
 
Valberedningens förslag till styrelse m.m. i Svenska 
Rottweilerklubben/AfR  
Verksamhetsåret 2018 
 
 

Ordförande Yvonne Brink Omval 1 år 

Vice Ordförande Ulrika Stenholm Fyllnadsval 1 år 

Sekreterare Malin Sten Omval 2 år 

Kassör LiseLotte Gustafsson Fyllnadsval 1 år 

Ledamot Lena Jonsson Omval 2 år 

Ledamot Lena Johansson Nyval 2 år 

Ledamot Lena Bremberg Fyllnadsval 1 år 

Suppleant Helen Randström Nyval 2 år 
 
Suppleant                            
 
 
 

 
Louise Fornell 

 
Fyllnadsval 1 år  

Revisorer   

Revisor Ordinarie: Lars Rehn Omval 1 år 

Revisor Ordinarie: Tommie Jonsson Nyval 1 år 

Revisorsuppleant Lotta Jägare Omval 1 år 

Revisorsuppleant Tina Granqvist Omval 1 år 

   

   
Valberedningen 
 
Helena Nylander           Irene Jonsson Robert Tenold 
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§19 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. 
 
Motioner: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



19 
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Motion nr 4 

Arbetsprov för hundar med IPO titel på SSU  
 
Hundar med IPO titel som deltar på SSU (utställning) bör på utställningen utföra modprov och 
bevakning liknande den på klubsieger för Rottweiler i Italien. Detta för att säkra att hundarna har de 
bruksmeriter som krävs. Då figurant och IPO tävling arrangeras samtidigt medför inte detta några 
större kostnader och gör också utställning mer intressant.  
 
Jag yrkar för styrelsen tar fram en modell för att införa av modprov/bevakningsprov liknande 
Italienska Rottweilerklubben för att säkra att hundar har korrekta IPO meriter.  
 
 
Oslo 19 okt 2017  
Robert Tenold Ordförande  
Svenska Rottweilerklubben Värmland/Dals LO  
 
Svar till styrelsen från IPO gruppen angående motion gällande modprov/bevakningsprov på SSU.  
 
IPO-gruppen har diskuterat den inkomna motionen, eventuella för- och nackdelar samt möjligheten 
för praktiskt genomförande.  
IPO-gruppen yrkar avslag på motionen. Det grundar sig huvudsakligen på följande.  

Som vi tolkar motionen vill motionären att samtliga hundar med IPO-titel ska genomföra ett 
modprov/bevakningsprov på SSU för att få delta. Det innebär att Svenska Rottweilerklubben skulle 
säga att man ”underkänner” alla officiella IPO-prov, oavsett land och nivå. Det känns orimligt och det 
står vi i IPO-gruppen inte bakom.  
 
Om man istället tänker sig att det inte ska gälla alla IPO-titlar, vilka ska då vara undantagna provet på 
SSU? Hundar med prov från Sverige? Norden? Ett antal utvalda länder? Hundar med IPO 2? Eller IPO 
3? Vi anser inte att Svenska Rottweilerklubben kan och bör göra den värderingen. Ett officiellt 
godkänt prov bör vara gällande också för deltagande på en utställning i Sverige. 

Ytterligare ett alternativ är att alla hundar i utvalda klasser, inte bara de med merit från IPO, ska 
genomföra modprov/bevakning i samband med utställningen. Det ser vi från IPO-gruppen varken 
som önskvärt eller praktiskt genomförbart. Bland annat med hänsyn till tillgången på figuranter i 
Sverige, samt att majoriteten av de hundar som tränas och tävlas i Sverige idag inte är IPO-hundar. 
Att träna bevakning och modprov bör inte göras ”hemma på gården” med syfte att få delta på en 
utställning.  
Motionärens uppfattning att det praktiska genomförandet bör kunna ske utan större påverkan på 
utställningens ekonomi baseras på att en IPO-tävling alltid ska genomföras i samband med SSU. Vi 
har från IPO-gruppens sida redan tidigare aviserat till SSU-kommittén att IPO på SSU kommer att ta 
en paus efter 2018. Att bifalla motionen skulle alltså innebära att man tillför ytterligare en kostnad 
till utställningen för att anlita figurant och domare (för vem ska annars avgöra vilka som är 
godkända?) för att genomföra dessa prov.  

Styrelsen anser att Utskottsgruppen IPO har gjort en lång uttömmande redogörelse för de 
svårigheter som kan uppstå för det praktiska genomförandet och yrkar därför på avslag på 
motionen. 
Styrelsen gm 
Malin Sten 
Sekreterare 



22 
 

 

  Motion nr 5 
 
 

Domare xxxxx xxxxxx lämplighet att undervisa andra domare kring bedömning av Rottweiler på en 
domarkonferans inom SKK är olämplig. Jag har tidigare i år skickat en skrivelse om xxxxx:s bedömning 
av en hund med klart överdrivet nosparti som tilldelades BIM på utställning. Ingen åtgärd har gjorts 
från rasklubben, ej heller fått något svar i frågan.   

  

Jag yrkar för att domaren INTE ska vara den som utbildar andra domare kring rasen Rottweiler på 
denna utannonserade domarkonferensen för Rottweiler.   

  

Oslo 19 okt 2017 Robert  Tenold Ordförande Svenska Rottweilerklubben Värmland/Dals LO  

 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen 

Styrelsen anser inte motionen vara en årsmötesfråga.  

Då det i dagsläget inte finns någon utannonserad dommarkonferens specifikt för rottweiler 
antar styrelsen att motionären avser den dommarkonferens SKK avser hålla under 2019, 
under vilken det kommer behandlas ett flertal raser.  

Motionären vill här att vi ska ta beslut om en specifik person, vilken yrkas inte skall få 
föredra rasen Rottweiler för andra på en konferens för exteriördomare. Motionären hänvisar 
till ett domslut denne anser vara felaktigt. Då detta inte kan behandlas av rasklubben 
hänvisar vi motionären till att i den delen kontakta SKK’s domarkommitté, som är den 
kommitté som hanterar frågor avseende auktoriserade domare. 

 Vidare är förfarandet i ärendet sådant att rasklubben endast ger förslag på personer som 
kan komma på tal för konferensen i fråga,  sedan är det specialklubben, i vårt fall SBK, som är 
beslutsfattande i frågan. Därför anser styrelsen att detta inte kan vara ett årsmötesbeslut för 
rasklubben. 

 Styrelsen anser härmed motionen vara besvarad. 

 
Yvonne Brink deltog inte i handläggning av denna motion med anledning av delikatssjäv. 
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Motion nr 6 

Oslo 19 okt 2017 Robert Tenold Ordförande Svenska Rottweilerklubben Värmland/Dals LO 

 

Motion Hedersmedlemmar 

Då rasklubbens ekonomi med ett minskat medlemsantal har varit tydlig under många år menar jag 
att vi måste anpassa kostnadsbilden till detta. Det centrala för vår verksamhet måste vara att vår 
ekonomi kommer medlemmarna tillgodo. Idag så har vi flera hedersmedlemmar i klubben, det är nåt 
vi ska ta vara på för de har verkligen gjort mycket för vår rasklubb under många år. Det som blir en 
stor utgift för klubben är att vi nu betalar fullpension för dessa under årsmötet. Med fullpension 
menar jag inte bara mat, utan vi pratar om boende, luncher, middagar något som för klubben kan 
kosta upp emot 10.000 kronor per årsmöte (beroende på hur många hedersmedlemmar som 
kommer). Hedersmedlemmar betalar heller inte medlemsavgift vilket är helt ok och en lunch på 
årsmötet. Det ska inte behöva vara så att hedersmedlemmar kostar klubben 1000-tals kronor per 
årsmöte, medans budget till alla lokalområden totalt är några tusenlappar per år. Jag yrkar för att 
hedersmedlemmar får betald lunch på årsmötet och behåller fri medlemsavgift, men att andra 
kostnader får betalas av medlemmen själv och inte klubbens ekonomi.  

 

 

 

I SBK som är Rottweilerklubbens huvudorganisation används detta förfaringssätt sedan länge. 
Hedersledamöter i SBK blir inbjudna till att delta på kongressen som hålls en gång om året, och blir 
då bjudna till lunch, middag och övernattning om de så önskar. I Enighet med moderorganisationen 
har Rottweilerklubben valt att premiera sina hedersledamöter på liknande sätt. 

 Svenska rottweilerklubben har i dag 6 hedersledamöter. Av dessa 6 är 4 fortfarande aktiva på något 
sätt i föreningen. Våra hedersledamöter är en person som under lång tid visat stort engagemang i 
rasklubbens arbete, eller som på annat sätt utmärkt sig i sitt arbete för rasen eller för klubben. 
Därmed anser styrelsen motionen besvarad.  

Styrelsen föreslår avslag på motionen. 

 

Yvonne Brink deltog inte i handläggning av denna motion på grund av jäv. 
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Denna motion behandlas under punkt 13. 

 
 
Motion ställd till Svenska Rottweilerklubben 
BAKGRUND  
Kort introduktion av problemet: 
Under de senaste 12 åren har Svenska Rottweilerklubben (AFR) tappat i snitt 5% medlemmar 
per år. I de mål som finns angivna för verksamhetsåret 2017 står det bla: 
"Fler aktiva och engagerade" 
"Delmål: Vi ska skapa aktiviteter för våra medlemmar att delta i och i det arbetet bl.a. ta 
hjälp av våra lokalområden som är ”nära” våra medlemmar. 
Delmål: Vi ska få fler engagerade i föreningen genom att skapa intressanta aktiviteter. 
Delmål: Vi ska utveckla och förbättra nätverk inom och utom organisationen 
Inte mätbart men vi kan se om aktiviteterna ute på ”fältet” ökar i antal genom att 
få underlag/reportage från de olika aktiviteterna både från kommittéer och 
lokalområden. 
Delmål: Att medlemmarna vill delta på våra aktiviteter 
Vi behöver både centralt och lokalt arrangera attraktiva träffar m.m. för att våra 
medlemmar skall delta och tycka det är intressant. 
Delmål: Medlemsantalet skall öka med 10 % inom 2 år" 
 
Medlemsantal  
2016 1292 (-6%) 
2017  1261 st (-2%) 
Medlemmarna fortsätter alltså att minska och utopin på en ökning på 10% känns onåbar med 
de åtgärder som finns angivna i verksamhetsberättelser och plan.  
 
 
 
 
 
BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Under året 2016 fick AFR in 319 810 kr i medlemsavgifter, av dessa fick lokalområdena ta 
del av 1090 kr dvs 0,3 %.  
Om vi jämför det med tex årsmötet som kostade 23% av medlemsintäkterna, och samt 
konferenser 16%.  
I dagsläget finns det (enligt årsmöteshandlingarna 2016) nio aktiva lokalområden. 
För att lättare kunna uppfylla ovanstående mål och att underlätta för dessa lokalområden, samt 
få igång de som är vilande, föreslår vi att aktiva lokalområden ska få en del av 
medlemsavgiften. 
I dagsläget är det så att lokalområdena ”skall” vara helt självförsörjande - alltså finansiera alla 
medlemsaktiviteter med egna medel. När aktiviteter anordnas av kommittéer/ utskott utgår 
bland annat reseersättningar, boende, mat, vid eventuellt underskott så täcks detta av 
huvudstyrelsens kassa. När lokalområden genomför sina arrangemang så finansernas dessa av 
enskilda medlemmar som inte får någon ersättning, eventuella underskott får lokalområdet 
själva stå för, detta medför en snedfördelning av medlemmarnas avgifter. 
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BEDÖMNING 
Vi föreslår att 50 kronor av medlemsavgiften tillfaller det aktiva lokalområde som 
medlemmen väljer. 
Detta för att ge en morot till lokalområden att värva fler medlemmar samt att ha råd att 
anordna fler aktiviteter.  
Lösningen består i att en fråga läggs till medlemsformuläret online 
(http://rottweilerklubben.se/onlineanmalan/) där man måste välja vilket aktivt lokalområde 
man som ny medlem vill tillhöra.  
Detta gör också att när nya medlemmar väljer ett lokalområde så får lokalområdet den 
informationen och kan bjuda in nya medlemmar till aktiviteter och skicka information och de 
får en personlig kontakt i sitt lokalområde. 
Vid årets slut sammanställer medlemsansvarige antalet medlemmar per lokalområde och 
meddelar kassören som betalar ut lokalområdets del av medlemsavgiften. 
Det ska även finnas möjlighet för redan existerande medlemmar att välja vilket lokalområde 
som man vill tillhöra. Detta ger AFR en bra översikt över de lokalområden som faktiskt har 
fler medlemmar än man innan trott och man kan nå ut till dem och få igång ett fungerande 
LO. Gör man inte ett aktivt val tillhör man det LO där man är skriven.  
Eftersom det redan är budgeterat 10 000 kr per år för lokalområden och det endast utnyttjats 
1090 kr under 2016 så innebär detta inga extra kostnader utöver budget. Målet är att 
medlemmar ökar dvs medlemsavgiften ökar och föreningen kommer närmare sina mål.  
 
 
 
 
VI YRKAR ATT  
Vi yrkar att aktiva lokalområden får 50 kronor/ medlem av medlemsavgiften för de 
medlemmar som tillhör lokalområdet.  
Vi yrkar att en obligatorisk fråga läggs till i medlem-online där man som ny medlem måste 
fylla i vilket aktivt lokalområde man vill tillhöra. Samt att alla gamla medlemmar ges chansen 
att välja lokalområde.  
BILAGOR/REFERENSER 
http://.upplandslo.rottweilerklubben.se/Medlemmar%20vs%20registrerade%20hundar.xlsx 
http://rottweilerklubben.se/wp-
content/uploads/2017/02/Verksamhetsber%C3%83%C2%A4ttels-2016-2.pdf 
http://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2017/02/Budget-2017.pdf 
 
Motionärer: 
2017-10-19 
Malin Åsander 
Anette Gustavsson  
Weronica Ljungström 
Robert Tenhold 
Helena Olsson 
Linda Borg 
Sandra Strömqvist 
Jennie Säll Pedersen 
Veronica Nilsson 
 

 
 
 
 
 
 

http://.upplandslo.rottweilerklubben.se/Medlemmar%20vs%20registrerade%20hundar.xlsx
http://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2017/02/Verksamhetsber%C3%83%C2%A4ttels-2016-2.pdf
http://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2017/02/Verksamhetsber%C3%83%C2%A4ttels-2016-2.pdf
http://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2017/02/Budget-2017.pdf
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Svar på motion angående medlemskap 

Kort introduktion: 
Rottweilerklubben har vid ingången av 2018, 1264 medlemmar. Våra mål för 2017 var bland 
annat att fler ska bli aktiva och engagerade, utveckla och förbättra nätverk inom och utom 
organisationen. Få mer underlag/reportage från olika aktiviteter både från UG samt 
lokalområden och att våra medlemmar vill delta på våra aktiviteter. Vi har inte lyckats med att 
öka vårt medlemsantal med 10 % men 2017 minskade medlemsantalet endast med 2 %. Vi 
kommer att fortsätta att arbeta med att öka medlemsantalet men icke att förglömma, 
uppmärksamma samt tillgodogöra de medlemmar som redan är med i vår rasklubb. 
 
Svar på motionen: 
 Den inkomna motionen som föreslår att lokalområden skulle få 50kr/medlem för de som 
tillhör lokalområdet. Detta innebär att om alla lokalområden skulle vara aktiva (vilket är 
motionärernas förhoppning) skulle utfallet vara att 63 200 kronor skulle delas ut mellan de 
olika aktiva lokalområdena. Styrelsen anser att med denna ekonomiska stöttning till 
lokalområdena skulle är egna ekonomiska enheter och har att ta ansvar för sin egen ekonomi. 
De kan jämföras med lokala brukshundklubbar vilka är själva ansvariga för sin ekonomi. 
Däremot har lokalområden, likväl som brukshundklubbar rätt att ta ut en egen medlemsavgift 
av sina medlemmar.  
Vidare i motionen framkommer att motionärerna vill att medlemmarna ska kunna genom ett 
aktivt val på medlemsformuläret, välja vilket lokalområde man önskar att tillhöra. Vi ser en 
stor risk med detta då det kan bli ett ”headhuntande” av andra lokalområdesmedlemmar. Detta 
i sin tur kan medföra att antalet lokalområden minskar, då de tappar medlemmar till andra 
lokalområden. Det ska enligt styrelsen inte finnas någon form av konkurrens/segregering 
mellan olika lokalområden utan tvärt om, mer samarbete och utvecklande av nätverk.  
Kostnaderna för årsmötet är i paritet med vår organisation och skall en förändring ske, 
behöver vi ändra så att vi blir en rasklubb med två nivåer. Det i sin tur innebär att bara en eller 
högst två delegater från varje lokalområde bevistar årsmötet. Plats och lokaler skulle kunna 
minska kostnaden avsevärt.  
Under 2018 har styrelsen dessutom lagt fram en underskottsbudget bl.a. med anledning av att 
vi har budgeterat för att kassören skall kunna anlita bokföringsbyrå. Detta såg styrelsen som 
ett måste för att vi skall få någon som kan tänka sig att ta den posten.  
Referens: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.66274f4a160d81d0503888d3/1515576645916/A
ntal%20hundar%20per%20ras.pdf 
 
Styrelsen yrkar att motionen avslås. 
 
 
 
 
 
 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.66274f4a160d81d0503888d3/1515576645916/Antal%20hundar%20per%20ras.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.66274f4a160d81d0503888d3/1515576645916/Antal%20hundar%20per%20ras.pdf
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