§venska Ro tttarci I erkI u h be nlAfB
§EK's Arelsardehing
förRsffweiler

Protokoll fört vid §uenska Rottrn eilerklubbens årcmöte 2018-03-03
§venska Kennelkl uhbens lokaler §ol lentuna.
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§1. Mötets åpfnande
Ordftirande Yvonne Brink hälsar alla medlefilmar välkomna och ber alla resa sig för en tyst
rninut för framlidne styrelsekarnraten lnger Bergman.
Därefter f6rklarar Yvonne Erink läget angående den ekonomiska redovisningen. Den är inte
klar oeh kontakt har under hela tiden frarn till årsrnötet hållits nred §venska
Brukshundklubben, Anders CIahlstedt och klubbens revisor Lars Rehn. Det finns två vägar att
genomfeira årsmötet och båda komtner att finnas uppe på tavlan för medlemmarna att
fundera öyer.

1.

2.

Ajournera mötet efter g*nomgång av verksamhetsberåftelsen och kalla tillfortsatt
årsmöte när ekonomin är klar.
Genomföra hela årsmötet, utorn ekonomin, inklusive val, när ekonomin är klar
skickas den ut per post/mailtill medlemmarna, d"v.s. poströstnin§.
Om det visar sig att det finns oegentligheter iekonomin som skulle medföra att
revisorerna inte förardar ansvarsfrihet så kallas till ett nytt årsmöte för då kan inte de
§om ev, valts till styrelsen från gamla styrelsen inte sitta kvar utan det måste bli ett

nytt årsmöte.
Den nya styrelsen kan inte ha sitt fiirsta konstituerande möte förrän gamla styrelsen
gjort klart ekonomin och den varit utskickad för godkännande till medlemr
Yvonne Brink förklarade därefter årsmötet för öppnat.
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§lbl tltdelning av priser

och utmärkalser

Marianne Rexlinger delar ut priser oc*r utmärkelser. Tyvärr saknas två av våra
vandringspriser, lydnadskannan särnt Rottrivers Gastsns vandringspris.
Två förtjänsttecken utdelas av Yvonne Brink, AFfi:s 5 års nål

till

Lena Jon§son,

Västernorrlands Lokalområde och 58K förtjänsttecken i brons, som skulle delats ut redan
förra året men mottagaren var inte på plats, delades detta ut i år till Anna Rexlinger.

§ä. Fastställande av röstlängd
68 medlenrmar, nistlängden godkändes.

§3, Ual av miåtesordförande

Vatberedningen föreslog Leif Stang till rnrltessrdförande. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.
Leif §tang tackan för förtroendet oeh hoppas på ett konstruktivt och bra möte.
§tadgarna räcker inte alltid till när något utanför "rämen'titlstöter. Påminner om att vi
iobbar under dagen med att jobba framåt tillsammans för föreningens båsta.
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Leit §tsng överlfrmnar aldet til/, töreilit gefis reyisor Lols Rehn som infonnerar am

arbetet med frkenrikaprna.
informerar om hur arbetet fortgår och har kunnat konstatera att det finns ett
otroligt engagemang hos alla, ocfr att viska folja stadgarna" Lars Rehn och Bo Wiberg har
suttit sorn revisorer under många år och har tillsammans jobbat nred uppdelningen. So
Wiberg mot styrekn och protokoll, Lars Rehn mer när det gåller ekonomi. Finansiellt btir
det stökigt när vi har många olika kommitt6er. Ungdit 340 verifikationer via HS har bokförts
Lars Rehn
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under året. A'ltt material har inkommit till revisororna, det som finns kvar att göra är att
balansräkningen ska göras. Ett postgirokanto har dykt upp utan Rebecca Cedervalls vetskap,
vilket bl.a giorde att hon inte kunde ta ansvar längre utan valde att avgå. ftehecca Cedervall
hjälper fortfarande föreningen med att göra klart allt arhete. För kamrnande styrelse bör
man fundera ordentligt på hur rnan kan underlätta det ekonomiska arbetet iföreningen,
Rebecca Cedervall redogör för hur hennes situation sett ut under året. Ekonomin kommer
inte under dagen att kunna redovisas. Två förslag har framkommit enligt den lnest kunniga
gällande stadgarna från SBK. Årsmötet får vätja huruvida vi ska gå vidare. Frågor angående
när !tid som ekonomin kan presenteräs. svar på detta är målet från kassör och revisor är att
inom två vaekor ska detta vara klart" Vi går till röstning på de två förslagen som SBK skickat

till oss.
Mötet beslutade att årsmötet genomförs enligt förslag 2, vilket innebär afi samtliga punlcter
inklusive val skall genomföras och att ekonomin och reyisorernas berättelse skickas ut till
medlemmarna för godkännande.

§tyrels$s anmälan om protokdlförare
§tyrelsen har utsett Malin §ten som årsmötessekreterare.
§tt"

§5. Val avtvå ju*teraretrllilta rii#räknare, som tillsammåils med mötesordfiirande rka

justera protokollet.
Föreslogs Anna Rexlinger och Lisa Bergman.

Årsmötet beslutad€ enligt förslaget"

§5. Eeslut om näruaro- och yttrandcrätt förutom av person€r enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Konstaterades att det fanns ingen ytterligare närvarande på årsnrötet

)b
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§7. fråga om årsm,ötet blivit stadgeenligt utlyrt
Årsmötet har utlysts itidningen Rottweilern cch på hemsidan.
Konstätsrades att årsmtitet blivit stadgeenligt utlyst.

§8. Fastställande au dagordrlng
Justerar dagordningen med tillägg av Lars Rehns information och förslagen från Svenska
Brukshundklubben.
NY PUFIKT2l

§9. Genomgång au:
a. Styrelsens verksamhetsberåttelse inklusive rapport om uppfullande av nråloch uppdrag

från föregående årsmöte
Verksa mhetsberättelsen gås igenorn med följande j usteringar:

Konstaterades att utveckli ngskornm

itt*n och sponsorkorn rnitt6n

sa kn

as.

Ånd rin g av m edlrlmsmöfen ti ll

informoti onsmöte
LO- konferensen bör läggas ut på hemsidan
Avel och hälsa

-

Vad

för arbete har genomförts? Det fr*mgår i berättelsen vilka som sirttit

i

styrelsen.
Vi håller på med en nyorganisation

till Utskottsgrupper. Ulrika Stenholm berättar vad de

olika

Under året har inga uppltidarutbildningar genomförts
4*6 tikar har

fått avelsråd och hanhurndshänvisning.

§*-$
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Exteriör- står i verksarnhetsberättelsen Mats Hedberg som kassör hur är det med detta?
Mats Hedberg har velat fram ach tillbaka, värit adjungerad till UG Exteri6rs
utställningsgrupp.
BSE-

hundar saknas i verksamhetsherättelsen.

Mötet ajourneros för {unch 7L:50.
Mötet återupptas *Ioc*on 73.W
lnformeras om att två medlemmar lämnat mötet.
En medlem frågade orn svaret på skrivelse numrner LTA:LI

lnforrnerades att Marianne Rexlinger har gicrt en hernstätrlan till styr€lsen ail få se svar från
styrelsen på denna skrivelse.
Pmtokotl gällande RAS - Ulrika Stenholrn informerade om statusrn på flAS i da6släget.
Det är flera styrelser som har arbetat med dokument€t men inte kornmit i må|.

PRlnfo kornrnitt€n horde finnas redovisat även på FB sch på Hemsidan.
Ansvarig fön Facebook har varit Marianne Bexlinger ach arbetet med hemsidan har skett
genorn Weranika Ljungstrcirn rned Lena Jonsson som bisittare. Patrik §rönfeldt deltog

initialt.
lnformerades om att skrivelsen till IFR ang. as IFR skulle lägga sin vårldsutstållning iKina
påtatades av Robert Tenold. När det gåller IFR kongressen informerade Yvonne Brink att
med anledni*g av att Ulrika §tenholm inte kunde delta på avelsmötet på grund ay sitt arbete
och Yvonne Brink inte kunde delta på grund av dåliga förbindelser, så kontaktades den finska
delegaten för att vi skulle såkerställa att vår röst skulle läggas f«ir att ADRK skulle återinträda

i IFR och inte den nya tyskä klubben som bildats. Dessutorn var det viktigt att rösta för vårt
eget förslag ätt tikär inte skulle vara under 18 månader vid sin första parning. ftobert Tenold
påtalat detta med Kina genom att skriva till styrelsen sch det var mårga ländsr som röstat
för att Kina skulle ha utställningen. Marianne
,,!,!E *E^,,,ä=,
Rexlinger påtalt

r".]r,H_"r* rä§
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skulle företräda Sverige, då ordinarie inte kunde, inte tagits upp i styrelsen.
Förslag från medlern att om ondinarie inte kan åka bör styrelsen skicka någon ännån.

Jubileurnskommitt6n, vilka ingår'idenna. lnformerade 6un Bergquist att Berit Karlsson inte
känner till att hon fåttfr.ågan. Gun Sergquist vill vara msd men har tpärr varit sjuk.
Oaslutadas att följande skall f§ras in i verkamhetsberättelson: Patrik Grönfeldt, Berit
Karlsson och 6un Bergquist.
Registerkomrnitten- Står iverkamhetsberåttelsen vilka sqm ingår men inte så mycket orn
vad de giort. lngen registerutgåva har producerats under detta år.
Verksamhetsberättelsen ansågs därmed genomgången med beslutade justeringar.
b" balans-och resultaträkning

Bordlagt med anledning av att balans och resultaträkningen inte är klar.
c. revisorernas berättelse

Bordlagt med anlednlng av att revisorernas berättelse ej är klar

§10. Fastställande av halans- och resultäträkningsarnt beslut om disposition av vinst eller
frirlust
Bordlagt se ovan.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Bcrdlagd se ovan"

§lX. Genomgång av styrelsens f$rslag avseende:
a. mål

Medlem leom nred förslag att delmål
engagerade nredlemrnar.

I

bör vara att hibehålla medlemmar och få flera

Årsmötet fastställer att målen har genomgåtts och aft b€sluta en ligt medlems förslag om
delmål 1.

Jb
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b. rambudget ftir innehavande verksamhetdr samt prelirminär rarnbudgstför det närmäst

fäljande verksamhetsåret
Vi hehandlar rambudgeten och fastståiler denna.

Medlemsintäkter- Det vi hoppas på är att irte tappa så många medlemmar, optimistiska
inför framtiden. Förstag i budget 342 W, föreslogs från årsm§tet afi sänkä till 309 000.
fvl{itet beslutar enligt förslaget och budget på rnedlemsintäher skall vara 3ffi 000.
Tidningen

-

Styrelsen behandlade en offert under gårdaglruällens rnöte.
Föreslogs kontakta andra tryckerier frir att få ned kostnaden.
Beslutade årsmötet att kommande styrelse får uppdragd ätt försöka få ner kostnaderna för

tidningen.
Diskussion gällande en digitaltidning där det förordas att man kan prava ett nummer under

året.
Konstaterades att tidningen är viktig och den enda kanalen som vi vet når alla medlemmar.
lnformerades om ätt de,t finns ett årsmötesbeslut som säger att 5 nummer av tidningen ska
utgå till våra medlemmar.
Frågan ställde sm det idag finns det någun möjlighet att de som vill kan få sin tidning digitah.

lnfsrmerades o§t att det finns medlemrnar som får tidningen i dubbel uppsättning och att
detta bör ses över.
Tidningen

-frågan ställdes om det finns en möjtighet afi prenurnerera

Bå

tidningen.

lnformerades om att styrelsen har sett över möjligheten.
Finns det möilighet att ha både digitalt och i pappersform?

6år det att göra dubbelnumrner?
Föreslogs ändra budgeten f§r tidningen från styrelsens 1m 000 till 80 000.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

b
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Jubileumskostnader'15 000. §§relsen inforrnerade om ätt den sumrnan är för ätt kunna
stötta både Lo:n rtred lite medel och även hiålpa till am det blir extra kostnader i samband
med andra €vent i huvudstyrelsen. Det som idagtagits fram är en dekaloch en
jubileumskalender.
Porto.
Föreslogs öka portokostnaderna med LO 000 extra

fiir att kunna skicka ut ekonomin för 2017

till medlemrnarna samt revisorernas berättslse och svarstalong

så snart

detta är klart.

Styrelsens kostnad har minskat

l(onferenser där styrelsen minskat summän till-40 000. I den summafl tigger även
&okalom rådesordförandekonferensen och budgetkonferens för styrelsens utskott och
kommittåer.
Tanken är att någon av konferenserna, t.ex. budgetkonferensen kan ge*emföras via telefon
då man skickar in underlaget för budget till styrelsen för sammanställning.
Llppföljningen från konferenser skall ske genorn de olika utskotten och ksmmittåerna rnen
det behöver bli bättre.

* 8m0

kr är budgeterade för att LO: na ska kunna äska pengar får mindre kostnader.
Upplands LO önskar att styrelsen skickar ut ett skriftligt war: Vad är konkurrerande
LO

verksamhet.
Föreslogs ändra i budget och att ta bort budgeterade medel på g 000.

Mötst beslutar enligt styrelsens forslag om att
Konstaterades att

1OOO

I m0 skall finnas i budget för ändamålet.

kronor har fallit bort från ränteintåkter. §kall införas i budget.

Medlem 13 och 14 awiker från mötet 14:50. Böstlängden justeras tilt 64 medlemmar.
Förslag från medlern att budgeten ändrcs i infokommitten och minskas med
med 5 0o0 på infokornmt.tirån och att B.0ookrflyttas till inköp av material.

§§relsens förslag på 18ffi0kr eller medtems

SffiOtill 1g 000

förstag.

| ?^
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Årsnötet beslutar enligt medlems förslag att
inköp av materialtill PR-shopen.

5 000

liger

kvar på info och 8

offi flyttas till

Röstlängden iusteräs till 63 medlernmar.
Läger kommittrån inforrnerär om att budgeten har 2018

ett lägre resuttat med tanke på
jubileumsåret då det finns planer för ,,lite exträ,, under lägren.
Rättelse rambudget.

Årsmötet Önskar att budgeten för samtliga år framgent skatl ha tre kolumner inte bara
närmaste året.
lntä kter/KostnaderlResultat
Årsmötet besluter enligt förslaget.
Uppmanades $§[J kqrnmi?t6n tillsammans rncd styrelscn att speciftcera upp de olika
kostnad€rna under jubileumseventet.
Åvelssamordning

- Uppf<jdare konferens.
För att få ner kostnaderna för konferenseft framfördes tre förslag från medlem:
-Uppfödare får betala en sufftma ftir att deha på konferensen.
- En dags uppfödare konferens.
- att det inte ska vara någon konferens alls under jubileumsåret.
Mötet beslutar att uppfödare får betalä en sumrna för att delta på konferensen för att
minska kostnadernaFrågor på prov-tävling gållande budgeten

-

Bör specificeras bättre.
lnformerade anwarig för utskottet Liselotte Gustafson att lägret som ska ske innan SsU
komrner att genomföras till självkostnadspris så inget skall debiteras klubben.

Bruksatsningen * är precis i startgroparna och tanken framåt är att utskottet tillsannmans
med
L0:na skallg§ra detta, fånga in nybörjare.

#)
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Ett förslag från medlem att flytta !.5000

till

UG IPO från styrelsens förslag på 6a0{8.

Mötet be*l*ar enligt ryredlerns fdrslag
c. medlemeatryift enn$ S a i stadgamå iör nånnast kornmande verkg*mheträr
S§relsen har inte aviserat någon höjning.

d. andra äranden ranrt mosoner
verksamhet eller ekonomi.

* Motion från Upplands

dlh

styrolssr har bed&§t kan ge kondrrenssr f{ir

Lokalområde att del av medlemsavgift skall gå till verksämma

lokalornråden.

itlotionsns dras tillbaka av Upplends Lokalområde.

§13. Beslut i ärendet €nlrgt punkt 12,
Mötet aflser punkterna 6enomgångna.

§la. hformation orn ptanerade ektiryitater i qrfte att nå fiestställda må|.
Årsmötet önskar att denna uppdateras om vad som planeras.
Uppdrogs till styrelsen att genomföra uppdateringen.
Röstlängden justeras till 61

§15. Ual ev rtyrel*e enligt § I moment

I

i stadgama sämt b€§l$t cm ruBdeantsrna§

tiänstgöringsordning
Val av ordfiirande på

I

år.

Valberedningens för*lag Yvonne Brink omval
Från salen föreslogs: Ann-§ofie Modin
Efter sluten votering valde årsrnötet Ann-§ofie Modin till

s
§,

§BXbåralsardelring
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Val av vice ordförandg follnadsval på 1 år.
Va lberedningens fiirslag Ulrika stenholrn
Från salen feireslop Ia 0'5hea

Efter sluten votcring valde årsmötet la O'Shea till vice ordförende, fyllnadwal 1 år.
Val av sekreterare på 2år
Valberedningsns fdrslag Malin Sten omval 2 år
Från salen föreslogs Anna Rexlinger
Malin Sten avsade sig nomineringen.
Årsrnötet valde Anna Sexlinger till sekreterare, nyval ? år.

Valav kassör, fullnadsvalpå 1år.
Valberedningens förslag Liselofte Gustafson
Från salen föreslogs Ann-6it Ramrnus.
Efter sluten votering valde årsmötet Ann-Git Rammus till kassör, fyllnadsval 1 år.
Val av ordinarie ledamot på Z år.
Valberedningons förslag Lena Jonsson omvaf
Fr§n salen föreslogs Malin Åsander & LiseLotte Gustafson
Efter sluten votering valde årsmritet Liselotte Gusta&sn till ordinarie ledamot på Z år.
Val av ordinarie ledamot på 2 år
Valberedningens f6rslag Lena Johansson n1rual
Från salen föreslogs Christina Sjögren
Efter sluten votering valde årsmötet Christina §jögren till ordinarie ledamot på 2 år.
Ulrika Stenholrn ordinarie ledamot 1år kvar.
Val av suppleant 2 år

Valberedningens förstrag Helen Randströrn nyualZ år
Förslag från salen Malin fuander
Efter sluten votering ualde årsmötet Malin fuander till supple

]$J
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Val av suppleant 1 år fyllnadsval
Valberedning€ns förslag louise Fornell

Årsmötet beslutade med acklarnation Louise Fornell till suppleant 1 år fullnadsval.

§16. Ual av revisorer cch Revisorcsuppleanter

Ordinarie
valberedningens ftirslag Lars Rehn tr år omval och Tomrny.lonsson L år nyval.
Förslag från salen Therese Hedberg
Årsmötet valde Lars Rehn och Tomrny.lonsson till ordinarie revisorer för en tid av 1 år.
Revisorssuppleanter

valberedninEens förslag Lotta.!ägrre oeh Tiina Grankvist för en tid av L år.
Årsrnötet valde Lotta Jägare och Tiina Grankvist till revisorssuppteanter.

§17. Val au tralbercdning
Föreslogs Anette Gustav§ssn som säm man kallande
Årsmötet baslutade vålja Anette Gustavsson som sammankallande för en tid av 1 år.
Föreslogs Helen Randström, Diana Birgersson och Marianne Rexlinger sofir ledamöter i

vafberedningen.
Efter sluten votering flek Diana Birgersson och Marianne Rexlinger lika antal röster.
Efter ny sluten votering mellan Diana Birgersson och Marianne Rexlinger valdes Diana
Birgersson till ledamct i valberedningen.
Rcbert Tenold 1 år kvar som ordinarie ledamot.

§18. Eeslut orn ornedelbarlustering av

punktenu

trS-17

Årsmötet beslutade om cmedelhariustering av punlcte rna

LS-LI.
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§19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt rnotioner soilt inte hehandlds under p 13

Motion nr I angående redovirning av årsmötecbcslst och updry till styrelsen.

)T

s
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itlc{t el.r nrMotion angåerd€ red§visning ät, år§t*ötelhetlut o§h upfdra§ till §iyr€lten
Vid förenlngens år5mötsn och medlemsmöten får styrelsen 5om r€§el ett eller flera uppdrag i f§rm äv
motioner orh önskemåt lrån deltagarde medlemtoar.

Uppfiilining av års$ö{esb€rlut och rnedlernmarnas önskemål är vikti$ fär dEm§*rätin incrn förenin6enpå ätt de be§lut §om fattas eftertevs, *ch det kit vara €nkelt fÖr medlEmrnar att fö]ia
Män §kå kunna
'itå
med i styrelseng §rbete i frå5orna'
För ätt tydlisEöra och underlsttä ugpfriliniag*n av de§Eå u$pdr*g och beslut bland Övrig information $m
verksåmhåt, slffror och statistik i f§eningens vertsamhetsberAftalt€, iir en r'IöiliE läsnirrg att räd§vi§å dettå
tepar6t.

M€d hät vl§nlngttlll ov,nstd*nde yrknr jag

jå

att fiireni/,.gcns veF*s*ahst§åer$tfcr§e,

d,t

§ch fired

§ilsts

ve*ssmhatsr, s*atl funehåtla ea tydtigt tlqryt rrd saamaoståtlnlnE av de apdrag st?reken erhållit vid
en
Ar5;p;,öte ath ,fredternsrnöts li* ot&ucttt verksanhet*r. §ammanstäl1rni*gca s*all a*sä omfotfi
*F,'s,firc{rt,,r krirrg

'.tdita§

fir

re§P*Nlva u§§drg,g"

§tensby Ugl7-1o-19
Ånna Rexlinger

Lct?'- aL- | ?

S{,1..1r.," år{*1rku'
ag,nt s;,, tr D)oiia Sten

lrrr'ft

f,

rlert

$s
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Årsmötet b$lstads bifalla motisn nr 1.

$*q

SEK|§ Avelsavdelning

för Rottweiter

]1i*fur,r

u,"W

Motiafi a*gående publicerins ov prstokoll från rasklubbsstyrelsens ssmmsnträdefi
Protokoll från rasklubbsstyrelsens samrnanträden fyller en viktig funktion inom vår förening. Protokollen år
kanske den frärftsta källä till information för de av rasktubbens nredlernrnar som önskar lötja rned i
styrelsens arbete, inklusive den verksamh€t som 5om utskott, kammitteer cch lokalarnråden står för,
Protokollen skall enligt stadgama "-..återge de årenden som behandlats och de beslut som fättas...".

Att vi sorn medlemmar har möjlighet att ta del av dessa protokoll inom rirnlig tid efter varje möte år en
förutsättning för att man ska kunna {ölja rned i fiireningens arbete. Att protokollen publiceras regelbundet
efter varje rnöte får också antas underlätta styrelsens arbete, då mänga frågor och funderingar kring
aktuella ärenden kan besvaras via den information som återfinns i pnrtokollen.
Föreningens stadgar anger att protokoll från rasklubbsstyrälsen§ sammanträden skall överlämnas för
justering senast 14 dagar efter sammanträdet. §tadgarna anger åven att protoksllen ska vara titlgängliga för
medlernmar.
Under de senaste verksamhetsåren har vi emellanåt upplevt att publiceringen av protokoll från
huvudstyrelsen har tagit väldigt lång tid. lbland månader efter aktuellt sammanträde. Dei Bör det omöjligt
för medlemmar afi ta aktiv del i de aktuella frågor sorn styrelsen behandlar.

Med ba&grund av detta anser jag att det bör finnas en civre tidsgräns för när justerat prötokoll skall finnas
publicerat på raskiubbens hem$idä och tillgängligt för f§reningens medlemmar.
Med hönvisring till wdnslående yrkar jag på att justerot prato*olt från rusklubbsstyrelsens
$qm$sntrfrden s*all vara justerade ach Fubli€eras på rasklubhens bemsida inam iO dagarfrån aktuellt

ssfimsnträde,
Gränsen på 3O dagar skall ses som en väl tilltagen övre gr§*s och styrelsen bör aktivt verka för att varje
protokoll justeras och publiceras så snart som rnöjligt efter sammanträdet.
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för Rottuveiler

Årsmötet beslutada bifalla motion nr 2.
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{Vloti6r angåendE kriterier ffir rekomrnendation till extcriördomEruthildning sarat utnåmnande av
rasspecialist
februari 2017 inkorn undertecknad med en skrivelse till s§relsen for §venska Aottweilerk{ubben där jag
önskade svar på vilka kriterier som finns för att rasklubben skall tillstyrka en ansökan till domarutbildning,
tittstyrkä en aRsökan oryr vidareutbildning på roftweiler fiir redan auktcrigerade domare, §amt fbr att utse
an domare till "rasspecialist" - alltså en exteri{irdornår€ med särskild kompetens inom rottweiler.
I

i skrivelsen önskades even svar på orn rasklubben löpnade ser örrer de dornare

rom rasklubben en gång har

utnåmnt till "rasspeciatistef, eller orn det är ett utnämnafide på livstid,
Då styrelsen inte har åt€rkommit med :var på skrivetsen får man utgå från att det !flte fintrstydligt
fastställda kriterier för ovan nämnda utnärnningar/rekommsndationer och aft ingen uppfÖljning av
rarspecialistor förekonrrner.

att tydliga kriterier oeh uppfälifti,rg på dessa områden år en förutsätlning fÖr att rasklubben ska
kunna föra ett aktivt arbete för att främja rasens estetiska oeh funktioneila exteriör som brukshund.

Ja6 anser

tvled hönvisning titl ovanstående yrl<lr iag på an sfyrelsen lår i up4ra§ ott ,rndet kofimsnde
verkssmhetsår taststölla kriterier för på vill<a grunder rasklubben:

7.
23.

Tlllstyrker ea onsökan för utfildnlng till extetiördomars
Tillstyrker en ansökan omvidoreutbildning på Rax*eiler

lör exteriördamare

lJtniimner en domore till "rcsspeeialist"

Kriterierns bör även omfatJro hur rasklubben arbetar med uppliiljning och komgetens*äkfing lör
utnilmftdo rassperialister, sa$rt En liirnplig plan 16r löpande översyn ach r$rideting av lastitiillda

*riterizr.
Stensby 201"7-:.0-Lg
Anna Rexlinger
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§venska Roffure i lerkl u hbenlAfR
§AX'§ Avelaaroblrfng
för Rottweiler

Årsmötet hesluäd€ bifalla motion nr 3.

Mötion m4
Arbetsprov för hundar med tPO titel på §SU
Hundar med lPO titel som deltar på §§U {utställning} b<ir på utstiillningen utföra modprov och
bevakning liknande den på Klubsieger för Rottrnreihr i ltalien. Detta för att säkra att hundama her de
hruksmeriter som krävs. §å figurant och IPO tävling ärrangeras samtidigt medför inte detta några
större kostnådår och gör också utstlillning mer in$essant.

Jq

yrlrar för ryBGn tirr fi:arn en nrodell för att inl{ira au modpmr/äeuakningsprov liknande
Itallenska Romrcllerklubbcn fiir att såkc ett hundar trar korrclfia tpo meriter.

Oslo 19 okt 2017

Rsbert Tenold Ordförande
§venska Rottw€ilerklubben Värmland/Dals LO

lnfonncrar motlonåren ett rnotiooen dras ällbaka.

PJ

Svenska Rottwe i I e*t u b be nlAfR
§Arfs Avelsav&lning
för Rottweiler

Motion nr 5 ar6. dcmares låmdigfist att under visa andra dornare*
Oomare $ooil xxlo§o( lämplighet att underuisa andra domare kring bedömning av Rottureiler på en
domarkonferens inom SKK är oliimplig, Ja6 har tidigare i år skickat en skrivelse orn xxxnr:s kdömning
av en hund rned klart fxerdrivet ftospärta som tilldelades BIM på utstiitrlning. lngen ågärd har giorts
från raskluhhen. ej heller fått något svar i ffigan.

Jag yrkar för att domaren tltITE ska vara den som utbildar andra dornare kring rasen Rottweiler på

denna utännonserade domarkonferensen för Rottweiler.

Oslo L9 okt ?017 Robert Tenold Ordfiirande §venska Rcttweilerklubben Värmland/Dals LO

Styrc3san yrkar avstag på nrotionen,
§§relsen anser inte rnotioneo varu sn årsnrötesfråga"
Då det i dagsläget inte finns någon utannnnserad domrnarkonfurens specifikt för

rotsreiter antar

styrelsen att motionären avssr den dommarkonferens §(K ayser hålla under ZO1g, under vilken det
kornmer behandlas ett flertal ras*r.

Motionären uill hår att vi ska ta beslut om en specifik person, vilken yrkas inte skall få föredra rasen
Rottrveiler f{ir andra på en konferens fiir exteriördcmare. Motionären hänvisar till ått domslut denne
anssr vara felaktigt. Då detta inte kan behandlas arr rasklubben hänvisarvi motionäreil till au i den
delen kontakta SKKs domarkommitt€, sorn är den komrnitt6 som hanterar frågor avseende
auktoriserade domare.
Vidare är förf'arandet i årendet sådant att rasklubben endast ger föl'slag på personer som kan
komma på tal för konfurensen i ffiga, sedan är det specialklubben, i vårt fall ssK, som är
baslutsfattande ifiägan. Därför anser str,rrelsen att detta inte kan vara ett årsmötesbeslut för
rasklubben.
Styrelsen anser härmed mctionen

wra b*warad.
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§venska Rottwei I e rkl u b be nfAfR
§Arfs Avclsavdetning
f§r Rattweiter

raskluhbens arbete, eller sorn på annat sätt utmärkt s§ isitt arbete för rasen eller för klubben.
§årmed anser sryrelsen motionen besvarad.

$tyrelssn föredår arrlag på motiolren.
Yvonne Brink deltog inte i handläågning av denna mqtion på grund av jäv.

Årsmötet beslutar avslå motion nr 5.
§10. lnformatiom från styrelsen
Samtliga 18 rasklubbär som var representerade på senaste organisationskanferensen har
giort en Eemensarn skrivelse till förbundsstyrelsen angående hanterirg av årenden gällande
skrivelser på sociala medier.
§KK har skapat en kommttt6 f«ir medlemsfrågor i

defia ärende.

Yvonne Brink informerade om ett bra underlag för nya GDPR som kommer att er$itta pUL
från den z5l5 zoLs som komrner att översändas till nya ordftirande.
§21. övrig diskussion

Valphänvisning- RAS
Valphänvisning och Ras diskuterades.
Diskuterades ej med anledning av att mötet dragit ut på tiden.
Avgående ordförande Yvonne Brink tackade för sig och önskar nya styrelsen stort lycka till.

§22, Mätets avslutande
Årsmötesordförande Leif §tang överl§mnade ordftirandeklubhan till nya ordförande AnnSafie Modin"
Ordförande Ånn-Sofie Modin tackar avgående styrelse och förklarade mötet för avslutat.
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Vid protokollpt

dlnra{L
Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink

Punkt 1, 18 & ?.
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