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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2018-08-14 via telefon 

 

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

Christina Sjögren, Malin Åsander, Louise Fornell.  

 

Anmält förhinder: Liselotte Gustafson, Ulrika Stenholm. 

 

§ 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 

Ia O’Shea valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsens möte 2018-07-09 genomgicks, godkändes och lades till 

handlingarna. Styrelsen noterade att vice ordf. Ia O’Shea inte skriftligen fick justera 

punkten Inkommande skrivelse 83:18, § 10 Utskott och kommittéer, prov och tävling, 

där ordf. Soffie Modin inte deltog på grund av jäv. Ia O’Shea har dock läst igenom 

protokollet innan publicering och godkänt punkten.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 59:18, 60:18 samt 97:18–114:18 genomgicks och behandlas 

under separata paragrafer, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser UT12:18, bilaga 1.  

 § 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2018-08-13 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Central 183168712–2 265,49     

AfR Medlem 183016891–8                                   75 105,37     

AfR Läger 183109603–5           220 538,26     

AfR PR 183109605–0             35 359,72     

AfR SSU 183109606–8             25 994,58     

AfR Utställning 183109602–7             30 217,41     

 Totalt           387 480,83     
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Sparkonton     

Placeringskonto 183016892–6                         472,56     

Placeringskonto 183065570–8                    60 156,14     

 
Totalt                     60 628,70     

 

Kapitalförsäkring LI-3065523-577                  104 980,00     

 

Kassör Ann-Git Rammus meddelar att man i stort sett kommit ikapp med den löpande 

bokföringen. Kontakt kommer att tas med revisorerna för en avstämning.  

 

Det finns väldigt många BG-nummer i föreningen, där flera av dem är kopplade till 

samma konton. Styrelsen beslutade att göra en översyn av de BG-nummer som finns 

och minska antalet.   

 

Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att ta kontakt med SBK angående hantering och 

fördelning av lokala och centrala medel. Dagens hantering innebär en hel del 

merarbete för föreningen då klubben centralt tar emot avgifter etc. också från lokala 

aktiviteter hos våra lokalområden.   

§ 8 Preliminär verksamhetsplan 

Aktuell kalender genomgicks, bilaga 2.  

 

Skåne LO:s jubileumsdag i september är inställt.   

Tillägg för träningshelg/dag med ”Brukssatsningen -18” på Fönebasen, Ljusdal 12–14 

oktober och 20 oktober i Mark.  

 

Styrelsen beslutade att planerad budgetkonferens den 13–14 oktober för utskott och 

kommittéer ska flyttas fram. Konferensen (en telefonkonferens) ska hållas efter att 

utskott och kommittéer har inkommit med budgetunderlag för 2019 till styrelsen, i 

november.  

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

Inkommande skrivelse 107:18 Minnesanteckningar telefonmöte LO 18.07.11. Christina 

Sjögren lämnade en kort rapport från mötet, som bland annat gav många bra idéer 

kring hur vi kan få till en mer aktiv kommunikation mellan styrelse och lokalområden 

 

Styrelsen förde en diskussion kring lokalområden och LO-struktur. Hur ska vi arbeta 

med lokalområden framöver, ska vi ha lokalområden eller ska vi tänka nytt? Det finns 

idag ett fåtal, men väl fungerande lokalområden som skapar ett stort mervärde för våra 

medlemmar. Styrelsen önskar dock att spridningen på föreningens aktiviteter och den 

lokala närvaron blir större.  

 

Styrelsen avser att vid årsmötet har en diskussionspunkt för att bolla tankar och idéer 

kring lokal verksamhet med medlemmarna.  

 

Styrelsen beslutade att den konferens för lokalområden som var planerad till våren 

2018 istället ska genomföras under våren 2019. Konferensen flyttas fram ytterligare 

med hänvisning till att kunna genomföra en väl genomarbetad konferens med en tydlig 

och konstruktiv agenda, samt att med god framförhållning skapa möjlighet för så 

många som möjligt att delta. Datum för konferensen ska fastställas vid styrelsemötet i 

september och därefter meddelas lokalområden och representanter så snart som 

möjligt.  

 

§ 10 Utskott och kommittéer  

   

Utskottet Avel och hälsa  

Inkommande skrivelse 97:18  Inbjudan avelsfunktionärsutbildning 2018–2019 är 

vidarebefordrat till utskottet, genomgicks och lades till handlingarna. Kort diskussion 

kring avelsrådgivning inom ramarna för rasklubbens verksamhet. Styrelsen avser att 

fortsätta diskussionen kring avelsrådgivning vid ett möte där utskottets ordförande 

Ulrika Stenholm också närvarar.  

 Styrelsen saknar en uppdatering från utskottet till det aktuella mötet och önskar att 

utskottet till den 24 augusti inkommer med en uppdatering av pågående arbete och 

uppdrag.  

 

Inkommen förfrågan från webmaster, ska man kunna annonsera ”omplacering sökes” 

via hemsidan? Styrelsen skickar frågan vidare till utskottet för yttrande.  
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Utskottet Exteriör 

Inkommande skrivelse 104:18 Medlemfråga gällande resultat vid SSU. I de resultat 

som publiceras från utställningar ska inte grunden till utdelade kvalitetspris anges. 

Uppdrogs åt Ia O’Shea att besvara skrivelsen.  

 

Inkommande skrivelse 112:18 IFR WORLD SHOW 2018 ARGENTINA - information 

gällande anmälan. Skickas till utskottet exteriör att besvara och läggs ut på Facebook 

och hemsida.  

 

Info-kommittén 

Ordförande Soffie Modin har varit i kontakt med SKK gällande monter på SHM 2018. 

Ansvarig på SKK meddelar att man uppskattar initiativet och ger rasklubben en ny, 

men sista chans, att delta med rasmonter. Anna W. Rexlinger har anmält rasklubben 

och avgiften är inbetalad.  

 

Styrelsen beslutade att Anna W. Rexlinger har huvudsakligt administrativt ansvar för 

rasmonter på SHM 2018 och tar kontakt med Östra/Sörmlands LO och Upplands LO 

för att be om hjälp med bemanning.  

 

Det ska ha köpts in flaggor och banderoller till rasklubben/rasmontern de senaste två 

åren, samt finnas gammalt material som Info-kommittén förvaltat. Uppdrogs åt Louise 

Fornell att göra en inventering av det material rasklubben har tillgång till och inkomma 

med denna till styrelsen.  

 

Det har efterfrågats informationsbroschyrer om rasklubben. Frågan hänskjuts till mötet i 

september. 

 

Fortsatt positiva siffror för rasklubbens sida på Facebook där Svenska 

Rottweilerklubben är den sida med flest följare på Facebook av SBK:s bruksraser. 

Sidan har idag drygt 3 500 följare, att jämföra mot knappt 1 500 följare för den sida 

som ligger på en andra plats. Inlägg med bilder och video från rasklubbens aktiviteter 

är särskilt populära och når ofta ut till flera tusen personer. 

Internationell och nordisk kontaktperson 

Inkommande skrivelse 102:18 Report on the IFR - Meeting of 07 - 08 July 2018 in 

Wohlen, Switzerland. Anteckningarna genomgicks och lades till handlingarna. 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att tillse att anteckningarna publiceras på hemsidan.  

Lägerkommittén 

Rapport från södra och norra lägret kommer till nästa möte.  

 

Kommittén ska försöka fastställa en fast vecka även för norra lägret. Uppdrogs åt 

Ulrika Stenholm att stötta kommittén i planeringen av lämplig vecka i förhållande till 

andra aktiviteter i rasklubben och övriga stora arrangemang inom SBK.   

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera.  
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Medlemstidningen Rottweilern 

Redaktionen var på plats under rasmästerskapen i Tranås för att rapportera från 

tävlingarna. 

Utskottet Mental 

Inkommande skrivelse 59:18 Rapport utskottet mental. Innehåller bland annat redan 

insända synpunkter på nuvarande MH, samt eventuell revidering inför 2022, bilaga 3.  

 

Inkommande skrivelse 60:18 och budgetförslag 2018 utskottet mental. 

 

Mental har kontakt med Södertälje BK gällande hämtning av material till MH-bana. El-

haren som fanns i Södertälje BK är borta.  

 

MT-ansvarig och exteriörbeskrivaransvarig ska ta kontakt gällande arbetsrutin för 

exteriörbeskrivarprotokoll vid mentaltester.  

 

Utskottet mental önskar att rasklubben ska ha ytterligare en mentalbana, som ska 

förläggas i mellannorrland. Förslag till detta skickades in till styrelsen inför 

budgetplanering 2018, men togs inte med i budgetförslaget. Styrelsen beslutade att 

bevilja upprättandet av en ny MH-bana enligt utskottets förslag. Inköp till banan 

behöver dock fördelas över 2018 och 2019 med hänsyn till att inköpen till banan inte 

fanns med i budget för 2018.  

 

Mental har ett pågående arbete där man tar kontakt med ägare till hundar som har fått 

en rapporteringskod i samband med tävling eller utställning. Det ska vara en support till 

hundägaren för att informera om vad som kan hända vid en rapporteringskod och 

vilken hjälp rasklubben kan bistå med i den fortsatta hanteringen. Uppdrogs åt Malin 

Åsander att be utskottet ta fram en text/mail som kan skickas ut till medlemmen innan 

samtalet. Mental har tidigare skickat information om arbetet till berörda utskott och 

kommittéer, men ska skicka ut en påminnelse.  

Utskottet Prov och tävling 

Christina Sjögren och Anna W. Rexlinger, som på plats representerade styrelsen, 

lämnade en kort rapport från rasmästerskapen i spår och sök på Tranås BK 10–12 

augusti. Det var ett välarrangerat evenemang och det har kommit mycket positiv 

feedback från både deltagare och publik kring arrangemanget.  

 

I samband med avslutningen överlämnades gåvor till Tranås BK i form av en 

glasplakett, tackkort och ett äppelträd.  
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Styrelsen vill även gratulera årets rasmästare i spår och sök:  

 

Spår  

Rasmästare appellklass blev Lena Wall med Andros Ralf 

Rasmästare lägre klass blev  Peter Kvist  med Türingen´s Endill 

Rasmästare högre klass blev Linda Säveros med Kaztuz Eureka 

Rasmästare elitklass blev Ann-Kristin Lindwall med Adius Thyra 

 

Sök 

Rasmästare appellklass blev Helena Hansson med Lyckovinstens Gullefjun 

Rasmästare högre klass blev Agneta Fredriksson med Chiltanas Iron Inpossibel 

Rasmästare elitklass blev Dan Lund med Fandangos Ayla 

 

 

Inkommande skrivelse 99:18 Mondioring utvärdering, vidarebefordrad till utskottet för 

yttrande.  

Inkommande skrivelse 109:18 Yttrande utskottet prov och tävling angående 

mondioring. 

 

101:19 Medlemsförslag wildcard till IFRVM 2018. Styrelsen har diskuterat frågan med 

UG IPO. Styrelsen beslutade i enlighet med UG IPO:s rekommendation att inte ge 

möjlighet att utdela wildcard till VM 2018. Beslutet motiveras med att de ändringar i 

reglerna som nyligen genomförts har öppnat upp för kval till VM under innevarande år 

och anses tillräckliga. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.  

 

Inkommande skrivelse 105:18 IFR - World Championships – Regulations, 

vidarebefordrad till UG IPO för yttrande.  

 

Inkommande skrivelse 106:18 Yttrande UG IPO angångende IFR - World 

Championships – Regulations. Utskottet yttrande är vidaresänt till IFR UT12:18. 

 

Inkommande skrivelse 113:18 Rapport UG bruks och lydnad. 

Ytterligare tillfällen för Brukssatsningen -18 är inbokade; 12–14 oktober på Fönebasen 

samt 20 oktober på Marks BK. 

 

Alla tävlingar för 2019 är ansökta till SBK. 
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PR-shopen 

Inkommande skrivelse 110:18 Rapport PR-shoppen. Uppdrogs åt Louise att be PR 

inkomma med en halvårsrapport och inventarielista.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Malin Åsander har förslag till nya medlemmar i arbetsgruppen. Styrelsen beslutade att 

tillsätta Maria Munkner Comstedt och Anette Gustafsson till arbetsgruppen.  

 

Arbetsgruppen är igång med att ta in underlag från försäkringsbolag. Malin Åsander 

har haft kontakt med SBK och stämt av tidsplan och genomförande.  

Registerkommittén 

Inget att rapportera.  

Utvecklingskommittén 

Kommittén har meddelat att förslag till mall för arbetsbeskrivningar till kommittéer 

kommer att komma inför det fysiska mötet i september.  

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inkommande skrivelse 111:18 Förslag arbetsbeskrivning förtjänsttecken. Hänskjuts till 

mötet den 1–2 september.  

§ 11 Uppdrag från årsmötet 2018 

Genomgång pågår, bordlades till fysiska mötet.    

§ 12 Nästa styrelsemöte  

Styrelsens nästa möte är telefonmöte den 28 augusti klockan 19.00.  

§ 13 Övriga frågor 

Anna W. Rexlinger meddelar att årsmöteslokal för 2019 är bokad hos Svenska 

Kennelklubben i Sollentuna.  

 

Inkommande skrivelse 98:18 Inbjudan nominering Hamilton 2019, ligger ute på 

hemsida och Facebook för att medlemmar ska kunna inkomma med förslag, vilka skall 

insändas till SBK senast den 15 oktober.  

Inkommande skrivelse 100:18 Inbjudan SM 2018, har delats via Facebook.  

 

Inkommande skrivelse 103:18 Anteckningar Medlemsmöte södra lägret 2018. Rapport 

från Ann-Git Rammus, Soffie Modin och Christina Sjögren som representerade 

styrelsen på plats. Uppdrogs åt Anna W Rexlinger att skicka anteckningarna från 

mötet till hemsidan för publicering.  

 

Inkommande skrivelse 108:18 Medlemsfråga gällande inställt medlemsmöte. 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.  
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Inkommande skrivelse 80:18 Medlemsfråga gällande årsmötesprotokoll 2018, bordlagt 

från möte 2018-07-09. Inkommande skrivelse 114:18 Svar SBK UG stadgar gällande 

årsmötesprotokoll.  

 

Efter kontakt med SBK och SKK kan styrelsen konstatera att det är upp till årsmötet att 

justera eventuella felaktigheter i ett justerat årsmötesprotokoll, varför synpunkterna i 

skrivelse 80:18 skall tas upp vid nästkommande årsmöte för beslut. Uppdrogs åt Anna 

W. Rexlinger att besvara skrivelsen.  

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 22.59 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

Anna W. Rexlinger   Soffie Modin   Ia O’Shea   

Sekreterare    Ordförande    Vice ordförande 
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                          Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

59:18  Rapport utskottet mental  

60:18 Budgetförslag 2018 utskottet mental 

97:18  Inbjudan avelsfunktionärsutbildning 2018–2019 

98:18  Inbjudan nominering Hamilton 2019  

99:18 Mondioring utvärdering 

100:18 Inbjudan SM 2018 

101:19 Medlemsförslag wildcard till ifrvm 2018 

102:18 Report on the IFR - Meeting of 07 - 08 July 2018 in Wohlen, Switzerland. 

103:18 Anteckningar Medlemsmöte södra 2018 

104:18 Medlemfråga gällande resultat vid SSU 

105:18 IFR - World Championships - Regulations 

106:18 Yttrande UG IPO angångende IFR - World Championships - Regulations 

107:18 Minnesanteckningar telefonmöte LO 180711 

108:18 Medlemsfråga gällande inställt medlemsmöte 

109:18 Yttrande utskottet prov och tävling angående mondioring 

110:18 Rapport PR-shoppen 

111:18 Förslag arbetsbeskrivning förtjänsttecken 

112:18 IFR WORLD SHOW 2018 ARGENTINA - information gällande anmälan 

113:18 Rapport UG bruks och lydnad 

114:18 Svar SBK UG stadgar gällande årsmötesprotokoll 

 

Utgående skrivelser 

UT12:18 Svar till IFR gällande IFR - World Championships - Regulations 
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              Bilaga 2 

 

 

Månad Datum Aktivitet Ansvarigt 
utskott/kommitté/LO 

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  9  Brukssatsningen - 18,  träningsdag Utskottet prov och tävling 

okt 14 Klubbmästerskap lydnad Upplands LO 

okt 12-14 Brukssatsningen - 18,  träningsdag Utskottet prov och tävling 

okt 19-21 Träningsläger Skåne Blekinge LO 

okt 20 Brukssatsningen - 18,  träningsdag Utskottet prov och tävling 

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

dec 8-9 Rasmonter Sthlm Hundmässa Info-kommittén 

 


