Svenska Rottweilerklubben/AfR
Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens
styrelsemöte 2018-06-12 via telefon
Närvarande: Soffie Modin, Ia O’Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus,
Christina Sjögren, Louise Fornell (fram till § 10, utskottet exteriör).
Anmält förhinder: Liselotte Gustafson, Ulrika Stenholm, Malin Åsander.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.19.17.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

§3

Val av justeringsman
Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens möte 2018-05-15 genomgicks, godkändes och lades till
handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 43:18–68:18 genomgicks och behandlas under separata
paragrafer, bilaga 1.

§6

Utgående skrivelser
Utgående skrivelser UT07:18, bilaga 1.

§ 7 Ekonomi
Konton i svenska kronor 2018-06-10.
Konto
AfR Central
AfR Medlem
AfR Läger
AfR PR
AfR SSU
AfR Utställning

Kontonummer
183168712–2
183016891–8
183109603–5
183109605–0
183109606–8
183109602–7
Totalt
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Tillgängligt belopp
10 078,49
72 394,00
251 361,61
14 381,57
71 831,08
34 399,41
454 446,16
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Sparkonton
Placeringskonto

183016892–6

475,56

Placeringskonto

183065570–8

60 156,14

Totalt

60 631,70

Kapitalförsäkring

LI-3065523-577

104 980,00

Ekonomiskt underlag för 2017 är fortfarande kvar hos tidigare kassör. Försöken att
överta materialet fortsätter. Eftersom tidigare bokföringen saknas är det svårt att
komma igång med bokföringen för innevarande år.
Ia O’Shea har mottagit tidigare bokföring (utom 2017) från revisor Lars Rehn.
Då det saknas specificerat budgetunderlag för budget 2018 beslutade styrelsen att
begära in tidigare insänt underlag från samtliga kommittéer och utskott för genomgång
och justering i förhållande till årsmötesbeslut. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att
tillskriva kommittéerna och utskotten med denna begäran.
§8

Preliminär verksamhetsplan
Aktuell kalender genomgicks, bilaga 2.
Kalendern uppdateras med datum för medlemsmöte på södra lägret den 17 juli och
norra lägret den 2 augusti. ZTP genomförs inte i samband med årets SSU.
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att sända uppdateringarna till webmaster.

§9

Lokalområden
Kontaktperson Christina Sjögren meddelar att det är väldigt svårt att komma i kontakt
med lokalområdena, det är dåligt gensvar på de mail som gått ut hitintills. Christina
kommer att kalla till telefonmöte efter midsommar för att diskutera innehåll på en
kommande fysisk LO-konferens och hur lokalområdena vill att kommunikationen och
samarbetet med styrelsen ska fungera framöver.
Önskemål har inkommit från webmaster att samtliga lokalområden ser över sina
kontaktuppgifter på hemsidan. Uppdrogs åt Christina Sjögren att vidarebefordra
önskemålet till aktiva lokalområden.
Information gällande GDPR, och var man kan vända sig för hjälp och frågor, har gått ut
till alla aktiva lokalområden.
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§ 10 Utskott och kommittéer
Utskottet Avel och hälsa
Inkommande skrivelse 57:18 Rapport UG avelssamordning. Innehåller bland annat
information om den planerade uppfödarkonferensen där datum är satt till 28 oktober.
Arbetsgruppen har hanterat ett ärende gällande en kull med misstänkta symptom på
JLPP, där ena föräldradjuret är bärare och status för det andra föräldradjuret är okänt.
Ärendet hanteras vidare av SKK. Styrelsen önskar en uppföljning på arbetet med JLPP
och det hälsoprogram som införts. Uppdrogs åt Ulrika Stenholm att bistå
utskottsgruppen i arbetet.
Inkommande skrivelse 49:18 Hundgenetikgruppens symposium, 20 oktober Uppsala,
är vidarebefordrat till utskottet avel och hälsa. Genomgicks och lades till handlingarna.
Rasklubben har sedan tidigare ett rekommenderade valppris på 8 000 kr. Styrelsen
anser att rekommendationen är inaktuell och har uppdragit åt utskottsgruppen
avelssamordning att se över rekommendationen och inkomma med förslag på om
rekommendationen ska uppdateras eller avskaffas.
Utskottet Exteriör
Mats Hedberg har meddelat att han efter många års arbete som ekonomiskt ansvarig
för rasklubbens utställningar, önskar lämna över till nya krafter. Styrelsen tackar Mats
för lång och trogen tjänst i kommittén/utskottet. Marie Alfaro tar fortsättningsvis över
det ekonomiska ansvaret för samtliga utställningar i utskottet.
Inkommande skrivelse 44:18 Utställningar 2020, har vidarebefordrats till utskottet för
kännedom.
Inkommande skrivelse 48:18 Exteriördomarkonferens 2019, uppföljning från SBK på
förberedelser, är vidarebefordrad till de utnämnda representanterna med önskemål om
en uppdatering enligt skrivelsen. Svar från representanterna avseende rasens fel och
förtjänster har inte inkommit. Svar till SBK ska skickas in senast 15 juni. Uppdrogs åt
Ia O’Shea påminna ännu en gång.
Inkommande skrivelse 50:18 Avslut av uppdrag i UG exteriör. Helena Strömberg och
Irene Jonsson meddelar att de önskar avsluta sina uppdrag inom UG exteriör efter
många års aktivt arbete med att arrangera utställningar för rasklubben. Styrelsen
tackar Helena och Irene för mycket gott arbete och hoppas på fortsatt samarbete på
andra områden.
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Inkommande skrivelse 52:18 Information från Norge gällande mätning av
huvud/nosparti. Norska Rottweilerklubben initierade i våras en inventering av
proportionerna skalle/nosparti i samband med klubbens rasspecialer och har nu
genomfört sin första mätning. Resultatet av mätningen på de 34 hundarna visar på en
mindre, men genomgående negativ, avvikelse för nospartiet i förhållande till de riktlinjer
som moderklubben ADRK har fastställt för proportionerna för skalle/nosparti. Norska
Rottweilerklubben föreslår även att Svenska Rottweilerklubben genomför liknande
mätningar.
Styrelsen konstaterar att Svenska Rottweilerklubben redan 2016 införde mätningar av
skalle/nosparti i samband med rasklubbens exteriörbeskrivningar. Mätningarna är
införda tills vidare, och kommer att registreras av rasklubben för att kunna följas upp
och utvärderas på samma sätt som övriga moment i exteriörbeskrivningen. Detta
kommer på sikt att ge rasklubben en ansenlig mängd unika data för vidare utvärdering.
Med anledning av detta ser styrelsen i dagsläget inte någon anledning att införa
ytterligare mätningar i samband med rasklubbens utställningar. Fokus kommer istället
ligga på att få fler hundar till exteriörbeskrivning som arrangeras av rasklubben för att
kunna utvärdera alla rasens exteriöra fel och förtjänster. Uppdrogs åt Anna W.
Rexlinger att besvara skrivelsen till Norska Rottweilerklubben enligt ovan.
Inkommande skrivelser 53:18 Ansökan exteriörbeskrivarutbildning. En medlem har
ansökt om att få genomföra exteriörbeskrivarutbildning för rottweiler. Ansökan
vidarebefordras till exteriörbeskrivaransvarig för yttrande inför nästa ansökan till
utbildningen som enligt preliminära uppgifter kommer att hållas under oktober.
Inkommande skrivelse 64:18 och 65:18 Rapport utskottet exteriör. Genomgicks och
lades till handlingarna. Utskottet har tagit fram förslag på utställningar 2020, styrelsen
kommer att gå igenom förslagen och ta upp för beslut vid styrelsemötet i juli då detta
påverkar bland annat årsmötet 2020.
Utskottet önskar arrangera två inofficiella utställningar under 2019, styrelsen ser
positivt på initiativet och beslutade att tillstyrka förslaget.
Inkommande skrivelse 67:18 Information från SKK angående nedladdningsbara
priskort till utställning är vidarebefordrat till utskottet exteriör. Genomgicks och lades till
handlingarna.
Soffie Modin meddelar att Södertälje BK önskar att rasklubben senast i samband med
SSU-mötet tar med det material som tillhör rasklubben, annars kommer detta att
kastas. Uppdrogs åt Ia O’Shea att tillsammans med utskottet gå igenom materialet
och säkerställa att det som ska sparas tas med från Södertälje BK efter utställningen.
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Info-kommittén
En efterlysning av fler medlemmar till Info-kommittén finns i senaste nummer av
tidningen.
Inkommande skrivelse 45:18 Rapport från webmaster. Information omkring ledtider för
publicering av material. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att vidarebefordra
informationen till utskott och kommittéer och till Christina Sjögren att informera
lokalområden.
Arbetet med att ta fram en ny hemsida behöver återupptas. Styrelsen diskuterade kort
olika möjligheter för att ta fram en ny hemsida. Uppdrogs åt Soffie Modin att be
webmaster ta in ett antal offerter på ny hemsida.
Inkommande skrivelse 61:18 Förslag gällande IT från medlem. Styrelsen tackar för
förslagen som genomgicks och lades till handlingarna.
Internationell och nordisk kontaktperson
Inkommande skrivelse 47:18 Feedback från medlem gällande IFR-möte. Styrelsen
tackar för synpunkterna som genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 56:18 Letter to all Delegates-repeated invitation for Meeting dd.
07–08 july 2017. Inbjudan innehåller uppdaterad information om tider för mötet samt
aktuell dagordning. Efter samtal med IFR:s ordförande har rasklubbens delegat fått
bekräftat att mötet inte ska omfatta några beslut, varför det inte finns behov för att
styrelsen nu tar slutlig ställning i de frågor som ska diskuteras.
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att sätta delegaten i kontakt med utskottet mental för
att gå igenom det material som finns på engelska gällande svenska mentaltest och
tillse att delegaten har detta material med sig till mötet.
Inkommande skrivelse 63:18 IFR Letter to all IFR Delegates - the Rottweiler's head the Norwegian initiative. Styrelsen ställer sig frågande till om skrivelsen är ett officiellt
yttrande från IFR:s styrelse, då den ger uttryck för flera personliga åsikter och
reflektioner.
Vidare anser styrelsen att den oro som uttrycks i skrivelsen inte står i rimlig proportion
till det underlag som hitintills har presenterats från Norska Rottweilerklubbens
mätningar, och anser att det är för tidigt att dra så stora slutsatser baserat på de norska
mätningarna.
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Styrelsen vill dock poängtera att man ser mycket allvarligt på de indikationer som finns
på att rasen delvis går åt att få ett mer extremt huvud, med korta nospartier och andra
överdrifter som kan innebära nedsatt funktion som brukshund och leda till försämrad
hälsa. Alla exteriöra överdrifter eller avvikelser som kan innebära nedsatt hälsa och
funktion bör noga följas upp av både nationella rasklubbar och IFR. Styrelsen anser
dock att det är viktigt att eventuella åtgärder baseras på ett korrekt och relevant
underlag och inte sker hastigt eller ogenomtänkt. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att
tillsammans med delegaten besvara skrivelsen från IFR och framföra raskubbens
synpunkter, samt informera om de mätningar som pågår i Sverige sedan 2016 (se §
10).
Lägerkommittén
I samråd med lägerkommittén arrangeras medlemsmöten i samband med södra lägret
den 17 juli norra lägret den 2 augusti.
Medlemshanteringen
Från kommittéer har det inkommit förslag på gratis alternativ till inköp av Officepaketet.
Styrelsen beslutade därför att föreningen ska erbjuda hjälp med installation av ett
kostnadsfritt alternativ för hantering av data. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att om
behov finns hjälpa medlemshanteraren med installationen.
Medlemstidningen Rottweilern
Nya redaktionen har tagit vid och startat upp arbetet av Rottweilern nr 3. Ytterligare
medlemmar till redaktionen önskas och annonsering har föregått i tidningen och på
Facebook.
Inkommande skrivelse 68:18 Inköp till tidningen, styrelsen anser inte att ett inköp av
föreslagen hårddisk är motiverat i dagsläget, uppdrogs åt Soffie Modin att svara
redaktionen.
Utskottet Mental
Inkommande skrivelse 59:18 Rapport utskottet mental. Inkommande skrivelse 60:18
och budgetförslag 2018 utskottet mental. Bordläggs då Malin Åsander har fått
förhinder.
Utskottet Prov och tävling
Soffie Modin har bett utskottsgrupperna att inkomma med förslag till tävlingar för 2019.
Arbetet med rasmästerskapen ligger i fas.
Inkommande skrivelse 46:18 Intresseanmälan till landslaget i bruks 2018, är
vidarebefordrat till utskottet prov och tävling. Genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 58:18 Rapport utskottet prov och tävling
~ Utskottsgruppen rallylydnad
Evelina Esbjörnsson lämnar sitt uppdrag i UG rallylydnad efter årets rasmästerskap.
Styrelsen tackar Evelina för hennes arbete i gruppen. Caroline Lange tar över som
sammankallande.
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~ Utskottsgruppen bruks och lydnad
”Brukssatsningen 2018” med träningsdag på Gävle BK gick bra och var mycket
uppskattad. Utskottsgruppen planerar fler liknande träningsdagar.
~ Utskottsgruppen tjänstehund
Roger Eriksson har tackat ja till uppdraget som sammankallande i ug tjänstehund.
Styrelsen beslutade att tillsätta Roger Eriksson som sammankallande och önskar
lycka till med att starta upp utskottsgruppen. Roger inkommer med förslag på fler
medlemmar till gruppen.
~ Utskottsgruppen IPO
Kvalperioden för IFR VM i Holland 2018 har löpt ut och det svenska laget är därmed
uttaget:
Madde Daleo – Just Ask Yale
Ossian Modin – Tapto’s Extreme
Fredrik Stewenhag – Qvintåsgårdens Crut
Lena Wilhelmsson – Go Solid’s Bira
Styrelsen gratulerar de kvalade ekipagen och önskar dem lycka till på årets VM.
Inkommande skrivelse 54:18 Letter to all Delegates 31.05.2018 - application for World
Championship Tracking F1. Danmark har inkommit med en förfrågan om att få
arrangera VM i FH helgen innan IPO VM 2019. Samtliga IFR länder ska rösta i frågan.
Skrivelsen är vidarebefordrad till UG IPO för yttrande.
Inkommande skrivelse 55:18 Yttrande från UG IPO gällande VM i FH 2019.
Utskottsgruppen ser inga hinder för att låta Danmark arrangera tävlingen, så länge det
fortsättningsvis är frivilligt för arrangören av IPO-VM att också arrangera VM i FH.
Styrelsen beslutade att Sverige ska rösta för förslaget i enlighet med UG IPO:s
yttrande. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att meddela Sveriges svar.
Tidigare planerat IPO-läger i samband med SSU är inställt på grund av för få deltagare
och planen är avbokad.
PR-shopen
Inget att rapportera.
Arbetsgruppen RAS
Malin Åsander har varit i kontakt med utskottet avel och hälsa hos SBK gällande
rasklubbens arbete med RAS. Malin har meddelat att rasklubben kommer att inkomma
med en uppdatering till årsskiftet.
Registerkommittén
Inkommande skrivelse 51:18 Statistik från SBK, uppfödarstatistik från SBK för åren
2006–2015 avseende HD/ED och MH. Vidarebefordrat till kommittén för genomgång
och svar till SBK.
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Utvecklingskommittén
Utskottet kommer att prioritera framtagandet av mallar för arbetsbeskrivningar.
Vandringspriser och förtjänsttecken
Inget rapportera.
§ 11 SBK kongressen 2018
Ia O’Shea och Christina Sjögren lämnade en muntlig rapport från kongressen, samt
den rasklubbsträff som hölls på fredagen innan kongressen. Det var en bra kongress,
samtliga förslag och motioner antogs i enlighet med FS förslag. Kongressen i stort
hade tydligt fokus på jubileumsåret.
Det framkom vid mötet mellan rasklubbarna att det finns en samtalsgrupp på Facebook
för RASK (rasklubbarnas samarbetskommitté), styrelsen beslutade att Soffie Modin
och Anna W. Rexlinger skall ansökan om medlemskap för att representera rasklubben i
detta forum.
§ 12 GDPR
Det är påbörjat en inventering i alla kommittéer och utskott gällande de register som
finns i föreningen. Även lokalområdena har fått information och erbjuds stöttning i
arbetet.
Anna W. Rexlinger och Christina Sjögren presenterade ett förslag till kompletterande
medlemsvillkor med hänsyn till GDPR. Styrelsen beslutade att fastställa de nya
medlemsvillkoren som ska publiceras på hemsidan och användas vid anmälan till
rasklubbens arrangemang.
§ 13 Styrdokument och policys
Anna W. Rexlinger presenterade ett förslag till reviderad arbetsordning enligt beslut
från 2018-05-15. Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade arbetsordningen.
Styrelsen beslutade att ta fram en uppdaterad organisationskarta över föreningens
verksamhet för att tydliggöra den nuvarande organisationen. Uppdrogs åt Anna W.
Rexlinger att ta fram ett förslag till nästa möte i juli.
§ 14 Mål för verksamhetsåret 2018
Uppdrogs åt samtliga av styrelsens medlemmar att till mötet i augusti förbereda ett
underlag för respektive ansvarsområde som ska ligga till grund för uppföljning av
rasklubbens fastställda mål. Detta är ett led i förberedelserna för målarbetet som ska
ske vid det fysiska styrelsemötet 1–2 september.
§ 15 Uppdrag från årsmötet 2018
Av årsmötet antagna motioner hanteras enligt följande:
Motion 1–2 hanteras inom styrelsen.
Motion 3 vidarebefordras till utskottet exteriör för hantering.
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att sammanställa övriga uppdrag för vidare hantering.

Protokoll nr 4, fört vid styrelsemöte 2018-06-12

8 av 12

Svenska Rottweilerklubben/AfR
Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 16 Nästa styrelsemöte
Styrelsens nästa möte är telefonmöte den 9 juli klockan 19.00.
Inför det fysiska mötet i september föreslogs att styrelsen håller ett extra telefonmöte
som hanterar det ”dagliga arbetet”. Detta för att styrelsen under det fysiska mötet
helhjärtat ska kunna fokusera på de frågor som kräver ett större arbete och mer
ingående diskussioner, bland annat arbetet med mål och uppföljning samt planering för
kommande verksamhetsår. Datum för det extra mötet beslutas om på nästa
styrelsemöte.
§ 17 Övriga frågor
Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta fram förslag på dagordning till medlemsmötena i
Kosta resp. på Fönebasen.
Då datum för medlemsmötet till norra lägret inte var satt innan senaste nummer av
tidningen gick till tryck, behöver en separat kallelse skickas ut till medlemmarna för att
mötet ska erhålla status som medlemsmöte. Styrelsen beslutade att kallelse till norra
medlemsmötet ska göras på mail/med brev. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att ta
fram en kallelse och ombesörja utskick.
Inkommande skrivelse 43:18 Födelsedagstal 30 maj, information om SBK:s firande,
genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 62:18 SBK-info nr 4, 2018, genomgicks och lades till
handlingarna.
Anna W. Rexlinger informerar styrelsen om att hon i början av juni mottagit dokument
(protokoll) och övrigt material samt en dator från avgående sekreterare. Efter en första
genomgång av det överlämnade materialet kan styrelsen konstatera att stora delar av
föreningens gamla styrelseprotokoll, ingående och utgående skrivelser från de senaste
åren, verksamhetsberättelser m.m. inte ingår i materialet som lämnats över. Anna W.
Rexlinger har varit i kontakt med flera av klubbens tidigare sekreterare för att försöka
lokalisera materialet. Den hårddisk där protokoll och andra dokument tidigare har
lagrats ska enligt uppgift ha gått sönder och inte längre finnas kvar. En del äldre fysiska
dokument finns kvar hos en tidigare sekreterare, och kommer att överlämnas till
styrelsen vid tillfälle. Styrelsen har dock idag inte tillgång till några styrelseprotokoll före
2008.
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att fortsätta eftersökningarna av materialet samt att ta
fram förslag på utomstående arkivering av rasklubbens dokument för att undvika
liknande förluster i framtiden.
Styrelsen avser även att ta fram riktlinjer för framtida överlämningar inom rasklubben
och kommer att ta hjälp av SBK och SKK i detta arbete.
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§ 18 Mötets avslutande
Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 23.09

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Soffie Modin
Ordförande
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Bilaga 1
Inkommande skrivelser
43:18 Födelsedagstal 30 maj
44:18 Utställningar 2020
45:18 Rapport webmaster
46:18 Intresseanmälan till landslaget i bruks 2018
47:18 Feedback från medlem gällande IFR-möte
48:18 Exteriördomarkonferens 2019, uppföljning från SBK på förberedelser
49:18 Hundgenetikgruppens symposium, 20 oktober Uppsala
50:18 Avslut av uppdrag UG exteriör
51:18 Statistik från SBK
52:18 Information från Norge gällande mätning av huvud/nosparti
53:18 Ansökan exteriörbeskrivarutbildning
54:18 Letter to all Delegates 31.05.2018 - application for World Championship Tracking F1
55:18 Yttrande UG IPO angångende FH VM
56:18 Letter to all Delegates-repeated invitation for Meeting dd. 07-08 july 2017
57:18 Rapport UG avelssamordning
58:18 Rapport utskottet prov och tävling
59:18 Rapport utskottet mental
60:18 Budgetförslag 2018 utskottet mental
61:18 Förslag gällande IT från medlem
62:18 SBK-info nr 4, 2018
63:18 IFR Letter to all IFR Delegates - the Rottweiler's head - the Norwegian initiative.
64:18 Rapport utskottet exteriör
65:18 Rapport utskottet exteriör
66:18 Rapport SSU
67:18 Information från SKK - nedladdningsbara priskort utställning
68:18 Inköp till tidningen
Utgående skrivelser
UT07:18 Svar på medlemsfråga 27:18
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Svenska Rottweilerklubben/AfR
Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 2
Månad
Jan
mars
mars
mars
mars
april
april
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
augusti
aug
aug
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt
okt
nov
dec

Datum
4-7
3
4
9-11
10
14

Aktivitet
Rasmonter My Dog
Årsmöte Svenska Rottweilerklubben
Årsmötesutställning
Träningsläger
Exteriörbeskrivning
UHP prov
Swedish Rottie Meet - utställning, tävling
30- 1 maj IPO/BSL m.m.
5
BH prov, tävling IPO/BSL
27
Brukssatsningen - 18, träningsdag
27
Tävling IPO/BSL
7-8
Uppfödarutbildning
9
Exteriörbeskrivning och BSE
27-28 Träningsläger
29
Mentaldag - MH, BSE, MT, ZTP
30
Svensk Segrarutställning - SSU
30
Rasmästerskap rallylydnad
30
Rasmästerskap IPO/BSL
1
Rasmästerskap lydnad
1
Sommarspecialen (utställning)
14
Jubileumsutställning
17
Medlemsmöte
15-22 Södra rottweilerlägret
2
Medlemsmöte
1-8
Norra rottweilerlägret
11-12 Rasmästerskap spår och sök
1
Höstspecialen (utställning)
2
BH prov, tävling IPO/BSL
2
BH prov, tävling IPO/BSL
2
Exteriörbeskrivning och BSE
8
Jubileumsfirande, Rottweilerkubben 50 år
14
Klubbmästerskap lydnad
13-14 Budgetkonferens 2019 (utskott och kommittéer)
19-21 Träningsläger
4
BH prov, tävling IPO/BSL
8-9
Rasmonter Sthlm Hundmässa
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Ansvarigt
utskott/kommitté/LO
Västra LO
Centralstyrelsen
Utskottet exteriör
Skåne Blekinge LO
Skåne Blekinge LO
Västra LO
Upplands LO
Västra LO
Utskottet prov och tävling
Skåne Blekinge LO
Utskottet avel och hälsa
Västernorrlands LO
Prov och tävling
Utskottet mental
Utskottet exteriör
Utskottet prov och tävling
Utskottet prov och tävling
Utskottet prov och tävling
Utskottet exteriör
Utskottet exteriör
Centralstyrelsen
Lägerkommittén
Centralstyrelsen
Lägerkommittén
Utskottet prov och tävling
Utskottet exteriör
Utskottet prov och tävling
Värmland-Dals LO
Utskottet exteriör
Skåne Blekinge LO
Upplands LO
Centralstyrelsen
Skåne Blekinge LO
Utskottet prov och tävling
Info-kommittén
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