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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2018-10-16 via telefon 

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

Sjögren, Malin Åsander. 

 

Anmält förhinder: Louise Fornell, Liselotte Gustafson. 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.19.08.  

§ 2  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick. 

§ 3  Val av justeringsman 

Malin Åsander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 2018-09-01/02 genomgicks och lades till 

handlingarna.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelse 138:18 – 169:18 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser UT16:18-18:18, bilaga 1.  

§ 7 Styrelsens pågående uppdrag 

Genomgång och avstämning av styrelsens interna uppdragslista. Uppdrag som 

tilldelats tidigare ledamot Ulrika Stenholm fördelades mellan övriga ledamöter.  

§ 8 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2018-10-15 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2 -     

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    49 442,05     

AfR Läger 183109603–5            134 275,25         

AfR PR 183109605–0              35 302,72     

AfR SSU 183109606–8              22 014,78     

AfR Utställning 183109602–7              31 661,41     

 Totalt 272 696,21 
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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     

 

Styrelsen beslutade att införskaffa ett betalkort till föreningen centralt, för att underlätta 

hanteringen i samband vissa av föreningens betalningar.  

§ 9 Preliminär verksamhetsplan 

Genomgicks och lades till handlingarna, bilaga 2.  

 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka senaste versionen till hemsidan.  

§ 10 Lokalområden 

Inkommande skrivelse 154:18 Planerad verksamhet 2019 samt budget ULO, 

genomgicks och lades till handlingarna. Uppdrogs åt Christina Sjögren att återkoppla 

till lokalområdet i förhållande till ekonomiskt stöd i händelse av underskott i 

verksamheten.  

 

Inkommande skrivelse 167:18 Fwd: Årsmöte västra LO, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

§ 11 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet Avel och hälsa  

Datum för uppfödarkonferensen är satt till den 19–20 januari i Stockholmsområdet, 

annons finns med i nummer 4 av Rottweilern.  

 

Inkommande skrivelse 147:18 VB: PÅMINNELSE - 2018-års program i serien SKK 

Play för uppfödare, skickas till utskottet för kännedom. Genomgicks och lades till 

handlingarna. 

 

Inkommande skrivelse 149:18 Uppfödaravtal, genomgicks och lades till handlingar.   

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att be utskottsgruppen inkomma med övriga kopior på 

tidigare avtal då dessa idag inte finns i styrelsens centrala arkiv enligt gällande rutin.  
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Svenska Rottweilerklubbens rasspecifika uppfödarutbilningen startade 2010. Under de 

snart 8 år som utbildningen varit igång har drygt 50 uppfödare/medlemmar deltagit i 

utbildningen och tecknat avtal med rasklubben gällande valpköparutbildning och 

utvärdering av valpkullar. Styrelsen anser att det är viktigt att man löpande följer upp 

och utvärderar uppfödarutbildningen, för att kvalitetssäkra innehållet och säkerställa att 

utbildningens mål och syfte följer rasklubbens övergripande målstyrning.  

Styrelsen önskar därför att utskottet avelssamordning under 2019 genomför en 

utvärdering av rasklubbens uppfödarutbildning och inkommer med en sammanställning 

av denna, tillsammans med eventuella förslag till förändringar av utbildningsplan, villkor 

för uppfödarlista, avtal osv inför verksamhetsåret 2020. Utvärderingen ska omfatta 

omdömen från såväl kursdeltagare och kursledare, som utskottsgruppen för 

avelssamordning. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att be utskottet inkomma med en 

utvärdering av uppfödarutbildningen enligt ovan.  

Utskottet Exteriör 

Inkommande skrivelse 145:18 Results from 2nd mesuring in Norway head/muzzle, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 146:18 Utställningar 2019 - påminnelse om eventuella 

justeringar, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 153:18 Mätningar, siffror för hitintills genomförda 

exteriörbeskrivningar i förhållande till huvud/skalle. Underlaget skickas vidare för 

användning till RAS, registerutgåvan och för kännedom till avel och hälsa.  

 

Inkommande skrivelse 156:18 Utst. Regler, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 166:18 Inbjudan till telefonmöte inför exteriördomarkonferensen 

2019, informationen är vidarebefordrad till ansvariga domare.  

 

Inkommande skrivelse 169:18 Rapport SSU, genomgicks och lades till handlingarna. 

Styrelsen noterar ett positivt resultat för årets arrangemang.  

 

Uppdrogs åt Ia O’Shea att tillse att regler för rasklubbens inofficiella utställningar/titlar 

fastställs och publiceras inför 2019.   

 

SBK har ännu inte meddelat något datum för avhållande av en ny 

exteriörbeskrivarutbildning. 

Info-kommittén 

Inkommande skrivelse 139:18 Inbjudan till Rasklubbstorget på MyDOG 2019, 

genomgicks och lades till handlingarna. Uppdraget att anmäla ligger hos Västra LO.  

 

Inkommande skrivelse 155:18 VB Anmälan MyDog 2019_Västra LO, genomgicks och 

lades till handlingarna. 

 

Inkommande skrivelse 162:18 Information gällande SBK historieuppvisning på  
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Hundmässan 2018, genomgicks. Styrelsen beslutade att ett tjänstehundsekipage ska 

representera rottweiler som rasuppvisare. Uppdrogs åt Christina att tillfråga SBK om 

det finns möjlighet att rottweiler ingår under TJH vid SBK:s grenuppvisning.  

 

Annons om monterpersonal är ute och alla LO är tillfrågade om att hjälpa till.  

Internationell och nordisk kontaktperson 

Inget att rapportera.  

Lägerkommittén 

Styrelsen har uppmärksammats på att ersättning från Studiefrämjandet inte har 

utbetalats riktigt till lägerkommittén de senaste åren. Ann-Git Rammus och Christina 

Sjögren assisterar kommittén med att komma till rätta med de saknade 

utbetalningarna.  

 

Lägerkommittén har glädjande nog fått ett tidigt besked från Försvarsmakten och det är 

därför redan nu klart att lägret blir av på Kosta v. 29 nästa år.  

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera. 

 

Medlemstidningen Rottweilern 

Tidningen nr 4 har gått till tryck idag. I övrigt inget att rapportera.  

Utskottet Mental 

Inkommande skrivelse 151:18 Inbjudan till informations-/diskussionsmöte gällande 

mentalindex, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 165:18 SV: Inbjudan till informations-/diskussionsmöte gällande 

mentalindex – mötet är inställt, genomgicks och lades till handlingarna. 

 

Bygget av mentalbanan på Fönebasen har påbörjats under oktober månad.  
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Utskottet Prov och tävling 

 

Inkommande skrivelse 140:18 Regulations for the IFR World Championship Tracking 

Dogs, är skickat till UG IPO för kännedom. Genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 141:18 Erbjudande Qinfo Competition för att dela live-resultat, 

genomgicks och lades till handlingarna. Skickas till utskottet för information.  

 

Inkommande skrivelse 142:18 SV: Ansökan DOMARUTBILDNING IGP 2019, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 143:18 Angående ZTP, uppdrogs åt Soffie Modin att besvara 

skrivelsen. ZTP kommer inte att genomföras i samband med SSU 2019.  

 

Inkommande skrivelse 144:18 Medlemsfråga gällande dragmeriter. I skrivelsen önskar 

medlemmen att rasklubben ska arbeta för att rottweiler ska ha ökade möjligheter att 

uppnå dragchampionat. Styrelsen anser inte att rasklubben i dagsläget kan prioritera 

att lägga resurser på att jobba med draghundssporten, men uppmanar medlemmen att 

ta kontakt med ansvarigt förbund, Svenska Draghundklubben, och diskutera 

förutsättningarna. Uppdrogs åt Soffie Modin att besvara skrivelsen.  

 

Inkommande skrivelse 150:18 Framflyttad brukssatsning ULO, genomgicks och lades 

till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 152:18 Offerter ULO Brukssatsningen, styrelsen beslutade att 

godkänna inköp av mössor till brukssatsningen enligt offert 2. Uppdrogs åt Soffie 

Modin att meddela Upplands LO. Mössorna ska tilldelas deltagare under vinterns 

brukssatsningar (lokala och centrala), så långt lagret räcker.  

 

Inkommande skrivelse 158:18 Rapport IPO, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Styrelsen gläds åt de internationella framgångarna vid IPO VM och önskar gratulera  

Ossian Modin med Tapto’s Extreme (3:e plats), Fredrik Stewenhag och Qvintåsgården 

Crut (5:e plats) och Madde Daleo med Just Ask Yale (7:e plats) till de fina individuella 

resultaten som även säkrade en svensk medalj i lagtävlingen, för fjärde året i rad. 

Denna gång räckte det hela vägen till svenskt GULD med betryggande marginal.  

Grattis även till Lena Wilhelmsson och Go Solid Bira för en fin insats vid deras första 

VM.  

Inkommande skrivelse 160:18 Kval till IFR FH VM 2019, förslag till kvalregler för IFR 

FH VM. Styrelsen beslutade enligt förslaget. Reglerna gäller endast för 2019.  

 

Inkommande skrivelse 163:18 Rapport UG brukslydnad, genomgicks och lades till 

handlingarna.  
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PR-shopen 

Inget att rapportera.  

Arbetsgruppen RAS 

Arbetsgruppen har fått in underlag från alla försäkringsbolag, arbetet fortlöper enligt 

tidsplan.  

 

Registerkommittén 

Inget rapportera.  

Utvecklingskommittén 

Inget rapportera. 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inkommande skrivelse 148:18 VP samlade funderingar. Förslag på ändringar i 

vandringspriserna genomgicks. Uppdrogs åt Soffie Modin att återkoppla till ansvarig 

för vandringspriserna. 

 

Uppdrogs åt Liselotte Gustafsson att stämma av om det inkommit några ansökningar 

om utmärkelsetecken samt tillse att en annons/notis går ut till medlemmarna om att 

inkomma med förslag.  

 

Inkommande skrivelse 159:18 Rapport Bragdrottis, två personer har tackat ja. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Magnus Pousette och Evelina Esbjörnsson i 

arbetsgruppen.  

§ 12 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 138:18 Information från SKK angående avslutat ärende, 

rapporterad hund 01, är skickad till utskottet mental för kännedom. Genomgicks och 

lades till handlingarna. 

Inkommande skrivelse 157:18 Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala 

valberedning till rasklubbar och lokalområden, skrivelsen är vidarebefordrad till alla 

lokalområden. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att lägga ut informationen till våra 

medlemmar. Senast den 6 november ska synpunkter och förslag från medlemmar 

insändas till rasklubbens styrelse för behandling.  

 

Inkommande skrivelse 161:18 Kallelse till Stockholmsdistriktets höstmöte, är 

vidarebefordrad till aktuellt LO.  

 

Inkommande skrivelse 164:18 Information från SKK angående avslutat ärende, 

rapporterad hund (mars-18), är skickad till utskottet mental för kännedom. Genomgicks 

och lades till handlingarna. 
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Inkommande skrivelse 168:18 Re: Svar på medlemsfråga gällande inställt 

medlemsmöte. Styrelsen anser att man både i tidigare utgående skrivelse, och senare i 

samband med medlemsmötet den 13 oktober på Fönebasen, har besvarat 

medlemmens frågeställningar. Styrelsen sätter därmed punkt för ärendet med en 

förhoppning om att vi gemensamt kan se framåt. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att 

besvara skrivelsen.  

 

Anna W. Rexlinger och Malin Åsander lämnade en rapport från medlemsmötet på 

Fönebasen den 13 oktober. Anteckningar från mötet kommer till nästa styrelsemöte.  

 

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Styrelsens nästa möte är telefonmöte tisdagen den 6 november klockan 19.00. 

§ 14 Mötets avslutande 

 Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 22.23 

 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

Anna W. Rexlinger   Soffie Modin   Malin Åsander   

Sekreterare    Ordförande    Ledamot 
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                          Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

138:18  Information från SKK angående avslutat ärende, rapporterad hund 01 

139:18 Inbjudan till Rasklubbstorget på MyDOG 2019 

140:18 Regulations for the IFR World Championship Tracking Dogs 

141:18  Erbjudande Qinfo Competition för att dela live-resultat 

142:18  SV: Ansökan DOMARUTBILDNING IGP 2019 

143:18  Angående ZTP 

144:18 Medlemsfråga gällande dragmeriter 

145:18 Results from 2nd mesuring in Norway head/muzzle 

146:18  Utställningar 2019 

147:18  VB: PÅMINNELSE - 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare 

148:18  VP samlade funderingar  

149:18  Uppfödaravtal 

150:18  Framflyttad brukssatsning 

151:18   Inbjudan till informations-/diskussionsmöte gällande mentalindex 

152:18 Offerter ULO Brukssatsningen 

153:18  Mätningar 

154:18  Planerad verksamhet 2019 samt budget ULO 

155:18 VB Anmälan MyDog 2019_Västra LO 

156:18 Utst.regler 

157:18  Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning till rasklubbar och lokalområden 

158:18  Rapport IPO 

159:18  Rapport bragdrottis 

160:18  Kval till IFR FH VM 2019 

161:18 Kallelse till Stockholmsdistriktets höstmöte 

162:18 Information gällande SBK historieuppvisning på Hundmässan 2018 

163:18 Rapport UG brukslydnad 

164:18 Information från SKK angående avslutat ärende, rapporterad hund (mars-18) 

165:18 SV: Inbjudan till informations-/diskussionsmöte gällande mentalindex 

166:18  Inbjudan till telefonmöte inför exteriördomarkonferensen 2019 

167:18  Fwd: Årsmöte västra lo 

168:18 Re: Svar på medlemsfråga gällande inställt medlemsmöte 

169:18 Rapport SSU 

Utgående skrivelser 

UT16:18  Ansökan domarutbildning IGP 2019 

UT17:18 Kallelse till extra medlemsmöte 2018-10-13 

UT18:18 Kallelse till budgetmöte 

 

 

 


