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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2018-07-09 via telefon 

 

Närvarande: Soffie Modin, Ia O’Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus,  

Christina Sjögren, Liselotte Gustafson (fram till och med §16), Ulrika Stenholm, Louise 

Fornell.  

Anmält förhinder: Malin Åsander 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.19.07.  

§ 2  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.  

§ 3  Val av justeringsman 

Louise Fornell valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsens möte 2018-06-12 genomgicks, godkändes och lades till 

handlingarna.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 59:18, 60:18 samt 69:18–96:18 genomgicks och behandlas 

under separata paragrafer, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser UT08:18-11:18, bilaga 1.  

 § 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2018-07-04. 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Central 183168712–2 265,49     

AfR Medlem 183016891–8                                   83 916,53 

AfR Läger 183109603–5           275 786,61     

AfR PR 183109605–0             24 138,57     

AfR SSU 183109606–8             63 846,08     

AfR Utställning 183109602–7             32 113,41     

 Totalt           480 066,69     
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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 har mottagits via post och Ann-Git Rammus har påbörjat 

genomgång av materialet. En mer detaljerad ekonomisk rapport väntas inom kort.   

 

Kassör Ann-Git Rammus har tillskrivit kommittéerna och utskotten med begäran om att 

få in ekonomiskt underlag för 2018 för genomgång av budget. Svar har än så länge 

inkommit från läger, vandringspriser och tidningen. 

 

Inkommande skrivelse 81:18 Planering och frågor inför budgetarbete - Upplands LO. 

Lokalområdet ställer frågan om det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd från 

centralstyrelsen för brukstävlingar som går med underskott. Styrelsen anser att 

verksamheten är mycket viktig, och i det fall ett lokalområde riskerar att få ett negativt 

utfall i sin budget anser styrelsen att det bör finnas möjlighet till bidrag från centralt håll 

för att täcka upp underskottet. Detta ska dock inte gälla om den totala ekonomin i 

lokalområdet har ett betydande överskott. Uppdrogs åt Christina Sjögren att begära in 

budgetunderlag från Upplands LO för att kunna ge ett tydligare besked inför nästa år.    

§ 8 Preliminär verksamhetsplan 

Aktuell kalender genomgicks, bilaga 2.  

 

IPO-prov den 2 september är inställt. Tillägg för träningsdag med ”Brukssatsningen” 

den 9 september i Roslagen.  

 Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att sända uppdateringarna till webmaster.  
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§ 9 Lokalområden 

Inkommande skrivelse 72:18 Avlysa tävling / Status Värmland/Dals LO. Värmland/Dals 

LO önskar ställa in den planerade IPO-tävlingen den 2 september, med hänvisning till 

bristande intresse, ekonomi och funktionärer inom lokalområdet.  

 

Man meddelar även att man i dagsläget överväger att låta lokalområdet vara vilande 

från och med nästa år av samma grund. Styrelsen beklagar att man har svårt att hålla 

lokalområdet aktivt, men hoppas att Värmland/Dal och övriga lokalområden vid den 

kommande konferensen kan bidra med förslag på hur det lokala arbetet skulle kunna 

se ut fortsättningsvis, för att rasklubben ska kunna arrangera tex. lokala prov och 

träningstillfällen i framtiden. 

 

Utskottet prov och tävling har meddelat SBK gällande tävlingen och har fått en 

bekräftelse på att denna är inställd.  

 

Inkommande skrivelse 90:18 Ekonomiska underlag Upplands LO 2017, genomgicks 

och lades till handlingarna.  

En kallelse har gått ut till våra lokalområden gällande telefonmöte den 11 juli. Än så 

länge har endast två lokalområden meddelat deltagande.  

 

Styrelsen diskuterade de återkommande svårigheterna med att komma i kontakt med 

våra lokalområden och beslutade att lyfta frågan på sommarens medlemsmöten.  

§ 10 Utskott och kommittéer  

   

Utskottet Avel och hälsa  

Inkommande skrivelse 74:18 SLU - Forskningsnyheter nr 5 2018 är vidarebefordrat till 

utskottet, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 84:18 Skrivelse från Vit Herdehund till SBK gällande HD-index, 

genomgick och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 95:18 Inbjudan avelsfunktionär är vidarebefordrat till utskottet, 

genomgicks och lades till handlingarna. 

 

Utskottsgruppen arbetar med uppdatering i JLPP-frågan och information kommer på 

hemsidan och i tidningen under hösten.  

 

Ulrika Stenholm meddelar att uppfödarkonferensen kommer att flyttas till början av 

2019, mer information kommer så snart datum är klart.  
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Utskottet Exteriör 

Inkommande skrivelse 86:18 Information från SBK, anteckningar m.m. 

exteriörbeskrivarkonferens -18, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 88:18 Information från SBK gällande utställningsansökan 2020. 

Efter förslag från utskottet exteriör beslutade styrelsen att ansöka om följande officiella 

utställningar för 2020:  

 

Söndagen den 1 mars i Karlskoga (Årsmötesutställning) 

Lördagen den 4 juli och söndagen den 5 juli i Eskilstuna (Sommarspecialen inkl. SSU) 

Lördagen den 29 augusti i Malmö (Skånecupen) 

Lördagen den 5 september i Högbo (Höstspecialen) 

 

Uppdrogs åt Ia O’Shea att ansöka om utställningar enligt ovan.    

 

Inkommande skrivelse 93:18 Rapport utskottet exteriör.  

Utskottet önskar tillsätta två nya medlemmar, styrelsen beslutade att tillsätta Louise 

Fornell och Madelen Abefors i utskottet exteriör.  

 

Inkommande skrivelse 94:18 Ersättningskrav bitskada. Ersättningskravet avser 

bitskada som uppkom i samband med domaruppdrag vid årsmötesutställningen i mars 

2018. Ersättningen är utbetalad av kassör Ann-Git Rammus. Uppdrogs åt Ann-Git 

Rammus att kontakta SKK för vidare hantering via försäkringsbolag.  

 

Info-kommittén 

Rasklubben når ut till fler och fler personer med våra inlägg på Facebook, och vi ökar 

hela tiden antalet följare på sidan (idag drygt 3 300 personer). Under vecka 27 har 

sidans inlägg nåt ut till över 34 000 personer och närmare 6 500 personer har 

interagerat med de inlägg, bilder och filmer som delats, vilket är nytt rekord för sidan.  

 

Inkommande skrivelse 79:18 Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2018. Anmälan ska 

vara SKK tillhanda senast den 1 oktober.  

 

Inkommande skrivelse 87:18 Information från SKK gällande återställningskostnad för 

rasmonter SHM 2017. Informationen har skickats till rasklubben under december 2017, 

men verkar inte vara upptaget i protokoll. SKK menar att rasklubben under de två 

senaste åren inte har uppfyllt sitt avtal tillfredsställande i förhållande till rengöring av 

monter samt bemanning i montern. SKK meddelade därför att man starkt kommer 

överväga om rasklubben ska beviljas deltagande med monter på kommande SHM. 

Uppdrogs åt Soffie Modin att kontakta SKK för att diskutera situationen, och om 

möjligt anmäla till årets SHM enligt inbjudan ovan.  
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Internationell och nordisk kontaktperson 

Inkommande skrivelse 70:18  Uppdatering från Norge till IFR gällande mätningar, 

genomgicks och lades till handlingarna. 

 

Inkommande skrivelse 71:18 IFR - Poll about the initiative to start measuring the 

Rottweiler's head at shows. Uppdrogs åt Anna att meddela IFR-delegaten att besvara 

skrivelsen i enlighet med tidigare beslut att för tillfället inte införa mätningar.  

 

Inkommande skrivelse 76:18 Preliminär deltagarlista IFR Meeting 07 - 08.2018 in 

Switzerland, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Anna W. Rexlinger hade mottagit en kort muntlig rapport från IFR mötet av Gerard 

O’Shea, och redogjorde för denna. Mötet ska ha hållit en konstruktiv ton och enigheten 

var stor bland deltagande länderna kring att IFR ska verka för att alla medlemsländer 

ska ha en viss nivå av mental kontroll, samt hälsokontroller av avelsdjur.  

 

Representanter från ADRK presenterade även kommande uppdatering av 

rasstandarden som kommer att publiceras hos FCI inom kort. En mer utförlig rapport 

från mötet kommer.  

Lägerkommittén 

Inget att rapportera. Lägret startar om få dagar och styrelsen önskar alla deltagare och 

arrangörer en härlig lägervecka.    

Medlemshanteringen 

Ann-Git Rammus har skickat in efterfrågade protokoll och stadgar till Post Nord för att 

föreningen återigen ska kunna beställa frimärken på faktura. Tjänsten har varit spärrad 

på grund av sena betalningar.   

Medlemstidningen Rottweilern 

Tidningens FTP server ”försvann” i samband med flytt av webhotell, men är nu 

återskapad med hjälp av tidigare ansvarig för flytten.  

 

Inkommande skrivelse 69:18  Pers. Uppgiftbiträdesavtal Hylte tryck, är underskrivet och 

returnerat till Hylte tryck av Anna W. Rexlinger.  

Utskottet Mental 

Inkommande skrivelse 59:18 Rapport utskottet mental. Inkommande skrivelse 60:18 

och budgetförslag 2018 utskottet mental. Bordlagt från 2018-06-12, fortsatt bordlagt.  
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Utskottet Prov och tävling 

Inkommande skrivelse 91:18 Rapport utskottet prov och tävling. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till utskottet och alla funktionärer för väl genomförda 

tävlingar i samband med årets rasmästerskap i Södertälje.  

 

Vi gratulerar årets rasmästare i lydnad, rallylydnad och IPO. 

 

Lydnad 

Rasmästare Startklass blev Matilda Oinas med Go Solid Cross 

Rasmästare Klass 1 blev Malin Olofsson med Humlegårdens Ängla 

Rasmästare Klass 2 blev Agneta Fredriksson med Chiltanas Iron Inpossible 

Klass 3 – inga deltagare. 

 

Rallylydnad  

Rasmästare Nybörjarklass blev Weronica Ljungström med Deminas Jethro 

Rasmästare Fortsättningsklass blev Anna-Carin Bäcklin med Just Ask Dobby 

Rasmästare Avancerad blev Carolin Lange med Ginuwine Topsy Turvy 

Rasmästare Mästarklass blev Malin Olofsson med Humlegårdens Ängla 

 

IPO 

Rasmästare IPO1 Karl-Wilhelm Jansson  med Rödegårdens Ice Castle 

Rasmästare IPO3 Madde Daleo med Just Ask Yale  

Inkommande skrivelse 78:18  Ny sammankallande UG bruks och lydnad, Lisa-Marie 

Karlsson tar över som sammankallande i utskottsgruppen tillsvidare.  

Brukssatsningen 2018, en dag med sökinriktning är planerad till 9 september i 

Roslagen, inbjudan har gått ut via sociala medier. Fler datum är på gång.  

Efter förslag från utskottet prov och tävling beslutade styrelsen om följande officiella 

prov och tävlingar för 2019: 

 

4 maj, BSL/IPO – Upplands LO (arrangerar) – Rasmästerskap 

11 maj, BSL/IPO – Västra LO  

26 maj, BSL/IPO – Anderslöv (UG IPO) 

30 juni, lydnad – Södertälje BK – Rasmästerskap 

24 augusti, patrull – Ljusdals BK – Rasmästerskap 

1 september, BSL/IPO, Anderslöv (UG IPO) 

8 september, BSL/IPO – Alvesta (UG IPO) 

20–22 september, sök och spår – Gävle BK (arrangörer) – Rasmästerskap 

21–22 september, rallylydnad – Gävle BK – Rasmästerskap 

3 november, BSL/IPO – Götene (UG IPO) 

 

Uppdrogs åt Soffie Modin att tillse att ansökningar kommer in till SBK.  
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UG IPO vill ha besked från styrelsen gällande det belopp som budgeterats för 

deltagande vid VM. Frågan bordlades till det fysiska mötet den 1–2 september, besked 

kommer att delges deltagarna innan avfärd.  

Inkommande skrivelse 73:18 Skrivelse - rasmästerskap 2019, tillfällig justering av 

kvalperiod. Upplands LO är tillfrågade som arrangör för rasmästerskap i BSL/IPO 2019 

och deras önskan är att samarrangera rasmästerskapet samtidigt som deras inofficiella 

utställning den 4 maj, dvs innan kvalperioden för kval till IFR-VM 2019 har avslutats. 

UG IPO önskar därför kringgå kvalperioden för rasmästaren i IPO 3, dvs den som blir 

rasmästare på den aktuella tävlingen blir direktkvalad till IFR VM 2020, i övrigt så är 

tävlingen kvalande för IFR VM 2019 enligt kvalreglerna. Styrelsen beslutade att 

godkänna förfrågan om att tillfälligt kringgå reglerna. Uppdrogs åt Soffie Modin att 

meddela Upplands LO och tillse att informationen kommer ut via hemsida och tidning.  

 

Inkommande skrivelse 77:18 Resultat röstning för Proposal to organize an World 

Championship Tracking Dogs. Medlemsländerna i IFR har godkänt Danmarks 

förfrågan om att arrangera VM i IPO FH. Regelförslag ombesörjs av IFR, och 

arrangemanget kommer att vara frivilligt för kommande arrangörer.  

 

Inkommande skrivelse 83:18 Önskan om rekommendation - domarutbildning IGP(IPO). 

En medlem har ansökt om att få gå domarutbildning för IGP/IPO.  

 

På grund av jäv lämnar ordförande Soffie Modin mötet, vice ordförande Ia O’Shea 

leder diskussionerna kring skrivelsen. 

 

Styrelsen beslutade att begära in en relevant referens från medlemmen, och kontakta 

denna innan beslut. Uppdrogs åt Liselotte Gustafsson att kontakta medlemmen för att 

begära in referens, samt kontakta denna, innan nästa ordinarie styrelsemöte.  

PR-shopen 

Inkommande skrivelse 89:18 Rapport PR-Shopen.  

I samband med SSU uppgick försäljningen till ca 12 000 kr. En ny inventering kommer 

att göras efter Kosta utställningen och lägret. Tidning, hemsida och Facebook kommer 

att kontaktas för att dela information om att PR-shopen finns på Facebook med butik.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Inget att rapportera.  

Registerkommittén 

Inget att rapportera.  

Utvecklingskommittén 

Inget att rapportera. 
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Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inkommande skrivelse 75:18 Gällande vandringspriser på årsmötet, medlemsfrågan är 

besvarad av ledamot Liselotte Gustavsson.  

 

Resultat avseende vandringspriser för 2017 har uppdaterats på hemsidan så att de är 

korrekta.  

 

De priser som inte kunde delas ut på årsmötet i mars delades ut på SSU enligt tidigare 

beslut. En del mottagare fanns dock inte på plats varför en del priser har skickats med 

till Bruks-SM och rottweilerlägret. 

 

Priserna till Värmland /Dals LO utan finns kvar hos kommittén då ingen representant 

för lokalområdet var på plats för att motta priserna.  

§ 13 Styrdokument och policys 
Arbete med att ta fram en aktuell organisationskarta pågår.  

§ 14 Mål för verksamhetsåret 2018 

Styrelsen gjorde en avstämning kring förberedelserna inför det fysiska mötet. 

§ 15 Uppdrag från årsmötet 2018 

Genomgång pågår, bordlades till nästa möte.   

§ 16 Nästa styrelsemöte  

Styrelsens nästa möte är telefonmöte den 14 augusti klockan 19.00.  

 

Styrelsen beslutade att hålla ett extra telefonmöte tisdagen den 28 augusti kl. 19.00 

för att förbereda inför det fysiska mötet i september.  

§ 17 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 80:18 Medlemsfråga gällande årsmötesprotokoll 2018. En 

medlem har tillskrivit styrelsen gällande ett par punkter som hen anser vara felaktigt 

återgivna i protokollet. Sekreterare Anna W. Rexlinger har kontaktat ansvariga på SBK 

och SKK för rådgivning i ärendet. Ansvariga personer är dock på semester under juli 

och augusti, varför ärendet bordläggs tillsvidare. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att 

meddela status till medlemmen.  

 

Inkommande skrivelse 82:18 Vallentuna Brukshundklubb bjuder in till inofficiell 

utställning och ringträning, vidarebefordrad till Upplands LO och Östra LO. Genomgicks 

och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 85:18  Inbjudan utställning Tjeckiska Rottweilerklubben, 

vidarebefordrad till Facebook. Genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 92:18 Förfrågan gällande artikel i Härliga Hund. Rasklubben har 

tillfrågats om deltagande med raspresentation och artikel i tidningen härliga hund. 

Styrelsen beslutade att rasklubben ska bidra med material till en artikel. Uppdrogs åt 

Ia O’Shea att ta fram ett förslag till styrelsen.  
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Inkommande skrivelse 96:18 Inbjudan Ellinge Game Fair 25–26 augusti 2018 i Eslöv, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

Anna W. Rexlinger har varit i kontakt med SKK gällande arkivering, överlämning av 

handlingar osv och redogjorde kort för de råd SKK har. Styrelsen kommer att arbeta 

vidare med frågan under det fysiska mötet i september.  

 

Styrelsen genomgick förslag till dagordning för medlemsmötena, uppdrogs åt 

Christina Sjögren att skicka ut dem för publicering så snart de är klara.  

 

§ 18 Mötets avslutande 

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 22.49 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

Anna W. Rexlinger   Soffie Modin   Louise Fornell   

Sekreterare    Ordförande    Suppleant 
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                          Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

69:18 Pers.uppgiftbiträdesavtal Hylte tryck 

70:18 Uppdatering från Norge till IFR gällande mätningar 

71:18 IFR - Poll about the initiative to start measuring the Rottweiler's head at shows 

72:18 Avlysa tävling / Status Värmland/Dals LO 

73:18 Skrivelse - rasmästerskap 2019, tillfällig justering kvalperiod. 

74:18 SLU - Forskningsnyheter nr 5 2018 

75:18 Gällande vandringspriser på årsmötet 

76:18 Preliminär deltagarlista IFR Meeting 07 - 08.2018 in Switzerland 

77:18 Resultat röstning för Proposal to organize an World Championship Tracking Dogs. 

78:18 Ny sammankallande UG bruks och lydnad 

79:18 Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2018 

80:18 Medlemsfråga gällande årsmötesprotokoll 2018 

81:18 Planering och frågor inför budgetarbete - Upplands LO 

82:18 Vallentuna Brukshundklubb bjuder in till inofficiell utställning och ringträning 

83:18  Önskan om rekommendation - domarutbildning IGP(IPO) 

84:18  Skrivelse från Vit Herdehund till SBK gällande HD-index  

85:18  Inbjudan utställning Tjeckiska Rottweilerklubben 

86:18  Information från SBK, anteckningar m.m. exteriörbeskrivarkonferens -18 

87:18 Information från SKK gällande återställningskostnad för rasmonter SHM 2017 

88:18 Information från SBK gällande utställningsansökan 2020 

89:18 Rapport PR-Shopen 

90:18  Ekonomiska underlag Upplands LO 2017 

91:18  Rapport utskottet prov och tävling 

92:18 Förfrågan gällande artikel i Härliga Hund 

93:18 Rapport utskottet exteriör 

94:18  Ersättningskrav bitskada 

95:18 Inbjudan avelsfunktionär 

96:18  Inbjudan Ellinge Game Fair 25-26 augusti 2018 i Eslöv 

  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

 Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben 
 Organisationsnummer 862501–2276 
 

Protokoll nr 5, fört vid styrelsemöte 2018-07-09   11 av 12 

 

              Bilaga 2 

Utgående skrivelser 

UT08:18 Response to proposal to organize IFR WC FH 

UT09:18 Svar till SBK gällande Exteriördomarkonferens 2019 

UT10:18 Svar till Norska Rottweilerklubben gällande mätningar 

UT11:18 Kallelse till medlemsmöte  
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             Bilaga 3 

 

 

Jan 4-7 Rasmonter My Dog Västra LO 

mars 3 Årsmöte Svenska Rottweilerklubben Centralstyrelsen 

mars 4 Årsmötesutställning Utskottet exteriör 

mars 9-11 Träningsläger Skåne Blekinge LO 

mars 10 Exteriörbeskrivning Skåne Blekinge LO 

april  14 UHP prov Västra LO 

april 30- 1 maj 
Swedish Rottie Meet - utställning, tävling IPO/BSL 
m.m. Upplands LO 

maj 5 BH prov, tävling IPO/BSL Västra LO 

maj 27 Brukssatsningen - 18,  träningsdag Utskottet prov och tävling 

maj 27 Tävling IPO/BSL Skåne Blekinge LO 

juni 7-8 Uppfödarutbildning Utskottet avel och hälsa 

juni 9 Exteriörbeskrivning och BSE Västernorrlands LO 

juni 27-28 Träningsläger Prov och tävling 

juni 29 Mentaldag - MH, BSE, MT, ZTP Utskottet mental 

juni 30 Svensk Segrarutställning - SSU  Utskottet exteriör 

juni 30 Rasmästerskap rallylydnad Utskottet prov och tävling 

juni 30 Rasmästerskap IPO/BSL Utskottet prov och tävling 

juli 1 Rasmästerskap lydnad Utskottet prov och tävling 

juli 1 Sommarspecialen (utställning) Utskottet exteriör 

juli 14 Jubileumsutställning Utskottet exteriör 

juli  17 Medlemsmöte Centralstyrelsen 

juli 15-22 Södra rottweilerlägret Lägerkommittén 

augusti 2 Medlemsmöte Centralstyrelsen 

aug  1-8 Norra rottweilerlägret Lägerkommittén 

aug  11-12 Rasmästerskap spår och sök Utskottet prov och tävling 

sept 1 Höstspecialen (utställning) Utskottet exteriör 

sept 2 BH prov, tävling IPO/BSL Utskottet prov och tävling 

sept 2 Exteriörbeskrivning och BSE Utskottet exteriör 

sept 8 Jubileumsfirande, Rottweilerkubben 50 år Skåne Blekinge LO 

sept  9  Brukssatsningen - 18,  träningsdag Utskottet prov och tävling 

okt 14 Klubbmästerskap lydnad Upplands LO 

okt  13-14 Budgetkonferens 2019 (utskott och kommittéer) Centralstyrelsen 

okt 19-21 Träningsläger Skåne Blekinge LO 

nov  4 BH prov, tävling IPO/BSL Utskottet prov och tävling 

dec 8-9 Rasmonter Sthlm Hundmässa Info-kommittén 


