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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2018-11-06 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 

Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 2018-10-16 genomgicks och lades till handlingarna.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 170:18–190:18 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser UT19:18, bilaga 1. 

§ 7 Styrelsens pågående uppdrag 

Med anledning av ledamot Liselotte Gustavssons frånvaro styrelsen har och ska ett 

antal uppdrag omfördelas inom styrelsen, genomgång av uppdragslistan hänskjuts till 

nästa möte.  

§ 8 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2018-11-05 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2 -     

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    45 498,80     

AfR Läger 183109603–5            136 426,26     

AfR PR 183109605–0              11 635,72     

AfR SSU 183109606–8              22 014,78     

AfR Utställning 183109602–7              29 131,41     

 Totalt 244 706,97     
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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     

 

Inkommande skrivelse 170:18 Information om Speedledgers e-bokföring för 

brukshundklubbar, genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 9 Preliminär verksamhetsplan 

Hänskjuts till nästa styrelsemöte.  

§ 10 Lokalområden 

Inga inkomna ärenden.  

 

Flera påminnelser har gått ut till våra lokalområden gällande kallelser till årsmöten 

2019 inför årets sista nummer av medlemstidningen.  

§ 11 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet Avel och hälsa  

Inkommande skrivelse 183:18 Rapport från UG avelssamordning.  

Noteras att utskottsgruppen för tillfället arbetar med bland annat följande 

frågor/uppdrag: 

- uppfödarkonferens 19–20 januari 2019 

- avelsrådgivning (1 tik) 

- uppföljning uppfödarlistan 

- information till nya uppfödare 

- uppföljning JLPP 

 

Enligt uppgift från SKK till utskottsgruppen har man under 2017 registrerat 193 hundar 

som fria från JLPP, 16 hundar har registrerats som anlagsbärare och 234 avkommor 

har registrerats som hereditärt fria (båda föräldrar är fria). Under 2018 har man 

registrerat 29 fria hundar, 1 anlagsbärare och 238 hereditärt fria. Inga sjuka hundar har 

rapporterats under året.  

 

Uppdrogs åt Anna Rexlinger att be UG avelssamordning inkomma med underlag för 

budget och verksamhetsplan 2019.   

Utskottet Exteriör 

Inkommande skrivelse 177:18 Budget utskottet exteriör, genomgicks. Uppdrogs åt Ia 

O’Shea att be utskottet komma in med sin verksamhetsplan och specificerad budget.  
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Inkommande skrivelse 178:18 Utskottet exteriör, äskande 2018 för ökade kostnader i 

samband med jubileumsåret. Uppdrogs åt Ia att be utskottet komma in med underlag 

för de förhöjda kostnaderna.   

 

Inkommande skrivelse 189:18 Medlemsfråga gällande exteriörbeskrivning där resultat 

inte har redovisats på SKK hunddata. Uppdrogs åt Ia O’Shea att ta kontakt med 

exteriörbeskrivaransvarig och medlem för att reda ut frågan.  

Info-kommittén 

Inkommande skrivelse 179:18 Information till samtliga klubbar på rasklubbstorget vid 

Stockholm Hundmässa 2018, genomgicks och lades till handlingarna.  

Internationell kontaktperson 

Kontaktpersonen har tillskrivit IFR och uttryckt rasklubbens intresse för att arrangera 

världsutställning och IPO VM 2021. Vi inväntar information från IFR. 

 

Budget och verksamhetsplan är på gång.   

Lägerkommittén  

Inkommande skrivelse 176:18 Budget och verksamhetsplan södra lägret, genomgicks 

och hänskjuts till nästa möte.  

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta kontakt med ansvariga för norra lägret, Anna-

Maria Söderberg, Eva-Maria Söderman och Christel Hansen Moberg, gällande 

verksamhetsplan och budget för norra lägret 2019. 

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera.  

 

Medlemstidningen Rottweilern 

Manusstopp för årets sista nummer var den 4 november. Budget och verksamhetsplan 

för tidningen är på gång. Redaktionen har fått i uppdrag att konkurrensutsätta tryckeriet 

för att hålla kostnaderna för tryck nere.  

Utskottet Mental 

Inkommande skrivelse 184:18 Information från utskottet mental, information i samband 

med anmälan om oacceptabelt beteende. Styrelsen ser fortsatt mycket positivt på 

utskottets arbete med att informera och stötta hundägare i samband med händelser 

som genererar en rapportering om oacceptabelt beteende och tackar för informationen. 

Uppdrogs åt Malin Åsander att be utskottet uppdatera kontaktuppgifterna för att sedan 

kunna distribuera informationen internt och till våra medlemmar.  

 

Inkommande skrivelse 188:18 Verksamhetsplan och budget för utskottet mental, 

genomgicks och hänskjuts till nästa möte.  
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Utskottet Prov och tävling 

Inkommande skrivelse 174:18 Bekräftelse av beställning brukssatsningen, genomgicks 

och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 181:18 Verksamhetsplan och budget för UG IPO, genomgicks 

och hänskjuts till nästa möte. 

 

Inkommande skrivelse 187:18 Verksamhetsplan och budget för UG Bruks och lydnad 

samt rally. Uppdrogs åt Soffie Modin att be utskottet utveckla utvalda delar av 

utskottets budget och verksamhetsplan.   

PR-shopen 

Inkommande skrivelse 172:18 PR-shopens ekonomi och inkommande skrivelse 173:18 

PR-shopen inventering, styrelsen har efterfrågat ytterligare och mer detaljerat 

underlag. Uppdrogs åt Ia O’Shea att be PR inkomma med det efterfrågade 

underlaget.   

 

Inkommande skrivelse 175:18 Erbjudande profilprodukter, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Inget att rapportera. 

 

Registerkommittén 

Inkommande skrivelse 186:18 Verksamhetsplan registerkommittén, genomgicks.  

 

Styrelsen beslutade att avvakta en större översyn av registerutgåvan och dess 

innehåll till dess att RAS är färdigställd. Detta för att bättre kunna identifiera behovet av 

den statistik rasklubben ska framställa i fortsättningen.   

 

Anna W. Rexlinger kvarstår som kontaktperson för kommittén tillsvidare. 

Utvecklingskommittén 

Inget att rapportera.  

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Soffie Modin och Anna W. Rexlinger har tillsvidare övertagit kontakten med ansvariga 

för vandringspriser och bruksnytt respektive förtjänsttecken.  

 

Inkommande skrivelse 182:18 Verksamhetsplan och budget för 2019 Bragdrottis, 

genomgicks och hänskjuts till nästa möte.  

 

Inkommande skrivelse 185:18 Revidering vandringspriser, förslag på revidering av 

vandringspriserna för att harmonisera med uppdaterade klasser och aktuella 

tävlingsregler. Hänskjuts till nästa möte.  

 

Inkommande skrivelse 190:18 Budget vandringspriser, genomgicks och hänskjuts till 

nästa möte. 
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§ 12 Övriga frågor 

Styrelsen konstaterar att inga motioner har inkommit inför årsmötet 2019.  

Inkommande skrivelse 171:18 SBK info nr 7, 2018 är vidarebefordrat inom föreningen.  

Inkommande skrivelse 180:18 Stockholmsdistriktets höstmöte, är vidarebefordrat inom 

föreningen. Genomgicks och lades till handlingarna.  

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är fysiskt möte i Stockholm den 10–11 november. 

§ 14 Mötets avslutande 

 Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 21.21 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

Anna W. Rexlinger   Soffie Modin   Christina Sjögren   

Sekreterare    Ordförande    Ledamot 
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                          Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

170:18 Information om Speedledgers e-bokföring för brukshundklubbar 

171:18  SBK info nr 7, 2018 

172:18 Pr shoppens ekonomi 

173:18 Pr shoppen inventering 

174:18 Bekräftelse av beställning brukssatsningen  

175:18 Erbjudande profilprodukter 

176:18 Budget och verksamhetsplan södra lägret 

177:18 Budget utskottet exteriör  

178:18  Utskottet exteriör, äskande 2018 

179:18 Information till samtliga klubbar på rasklubbstorget vid Stockholm Hundmässa 2018 

180:18 Stockholmsdistriktets höstmöte 

181:18  Verksamhetsplan och budget för UG IPO 

182:18 Verksamhetsplan och budget för 2019 Bragdrottis 

183:18  Rapport från UG avelssamordning 

184:18 Information från utskottet mental 

185:18 Revidering vandringspriser 

186:18 Verksamhetsplan registerkommittén 

187:18 Verksamhetsplan och budget för UG Bruks och lydnad samt Rally 

188:18  Verksamhetsplan och budget för utskottet mental 

189:18 Medlemsfråga gällande exteriörbeskrivning 

190:18 Budget vandringspriser 

 

Utgående skrivelser 

UT19:18 Svar på medlemsfråga 168:18 


