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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-03-01, Upplands Väsby 

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

Sjögren, Malin Åsander, Louise Fornell. 

 

Anmält förhinder:  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.40 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick. 

§ 3 Val av justerare 

Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Inga aktuella protokoll.   

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 29:19 – 49:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelse UT03:19, bilaga 1.   

 § 7 Styrelsens pågående uppdrag 

Genomgång av uppdrag som inte är avslutade, sammanställs och hänskjuts till efter 

årsmötet.   

§ 8 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-02-28 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2 -     

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    68,132.78 

AfR Läger 183109603–5              140,577.26 

AfR PR 183109605–0 10,845.72 

AfR SSU 183109606–8              13,439.78 

AfR Utställning 183109602–7              43,534.41 

  276,531.95 
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Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

Placeringskonto 183016892–6                         472,56         

Placeringskonto 183065570–8             20 156,14     

        20 628,70     
 

Kapitalförsäkring LI-3065523-577 108 794,00 

         

Totalt kapital  405,954.65 
 

Vi har nu fått värdebesked på vår kapitalförsäkring hos Folksam, men beskedet kom så 

sent att det går under ekonomi 2019.  

 

§ 9 Lokalområden 

Inkommande skrivelse 35:19 Information från Östra-Sörmlands LO, 43:19 

Årsmöteshandlingar Dalarnas LO, 44:19 Årsmöteshandlingar Västra LO och 48:19 

Årsmöteshandlingar Skåne-Blekinge LO, hänskjuts till nästa ordinarie styrelsemöte.  

§ 10 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Inkommande skrivelse 34:19 UG avelssamordning fråga gällande regler för 

omplacering. Regeln om omplacering som medlemsförmån har funnits under minst sex 

år, och framgår tydligt av informationen på hemsidan. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger 

att återkoppla till UG avelssamordning och uppmana till att inkomma med förslag till 

ändring av regeln om man önskar ändring av reglerna.   

 

Inkommande skrivelse 41:19 Feedback från medlem gällande uppfödarutbildning, 

hänskjuts till kommande ordinarie styrelsemöte.  

Utskottet exteriör 

Inkommande skrivelse 29:19 Rapport utskottet exteriör, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 32:19 Auktorisation exteriördomare och 33:19 Inbjudan av 

utländska domare som inte tidigare dömt i Sverige, genomgicks och lades till 

handlingarna. Informationen är skickad till utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 42:19 Förfrågan SKK utställningskommitté gällande domarbyte 

vid utställning, skrivelsen är vidarebefordrad till utskottet som har besvarat frågan. 

 

Info-kommittén 

Inget att rapportera.  

 

Internationell kontaktperson 

Inget att rapportera.  
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Lägerkommittén  

Annonser för södra och norra lägret finns i senaste numret av Rottweilern.   

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera. 

Medlemstidningen Rottweilern 

Tidningen nr 1 har kommit ut till medlemmarna i veckan.  

Utskottet mental 

Inkommande skrivelse 38:19 Utskottet mental gällande mentalindex, styrelsen 

beslutade i enlighet med utskottets rekommendation att Svenska Rottweilerklubben 

ska delta i pilotprojektet med mentalindex. Uppdrogs åt Malin Åsander att be utskottet 

meddela SBK och SKK.  

 

Inkommande skrivelse 49:19 Förslag till ny rasprofil och deltagande i projekt för 

mentalindex. Styrelsen har gått igenom och diskuterar förslaget till reviderad rasprofil. 

Därefter beslutade styrelsen att anta den nya rasprofilen enligt förslaget från utskottet 

mental. 

Styrelsen tackar utskottet för ett väl genomarbetat förslag som syftar till att bibehålla 

rasens egenskaper som brukshund där man beskriver rottweilern som balanserad, 

målinriktad, med mycket lek och nyfikenhet, men samtidigt eftertänksam. 

 

Utskottet prov och tävling  

Inget att rapportera.  

PR-shopen 

Ulrica Böninger Sideryd har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som ansvarig för PR-

shopen. Styrelsen tackar Ulrica för hennes arbete med PR-shopen.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Malin Åsander har haft kontakt med ansvarig hos SBK som har bett att få se förslaget 

till nya RAS innan det går ut för förankring hos våra medlemmar. En uppskattning är att 

RAS kan delges medlemmarna i mitten/slutet av april innan den ska in till SBK för 

fastställande.  

 

Registerkommittén 

Registerkommittén har fått tillgång till rasdata för 2018 och har skickat ut uppdateringar 

till de som har efterfrågat material.  

Utvecklingskommittén 

Inget att rapportera.   

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inget att rapportera.  
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§ 11 Årsmöte 2019 

Genomgång av ansvarsområden och frågor inför årsmötet. 

§ 12 Övriga frågor 

Louise Fornell redogjorde för inkomna offerter för LO- och utskottskonferensen. 

Scandic har lämnat det bästa erbjudandet, uppdrogs åt Louise Fornell att 

preliminärboka hotell och kontrollera sista avbokningsdatum. Lokal är bokat hos 

Studiefrämjandet i Uppsala.  

 

Inkommande skrivelse 31:19  Information till rasklubbar och distrikt gällande behandling 

av funktionärers personuppgifter, hänskjuts till kommande ordinarie styrelsemöte. 

 

Inkommande skrivelse 36:19 Arkivering av klubbtidningar 2019, genomgicks och lades 

till handlingarna. 

 

Inkommande skrivelse 39:19 Förfrågan från finska rottweilerklubben gällande 

registreringsregler, skrivelsen vidarebefordras till utskottet avel och hälsa för svar på 

frågorna.   

Inkommande skrivelse 40:19 Förfrågan samarbete, hänskjuts till kommande ordinarie 

styrelsemöte.  

 

Inkommande skrivelse 45:19 Mötestider dialoggrupp blå SBK, hänskjuts till kommande 

ordinarie styrelsemöte. 

Inkommande skrivelse 46:19 Material att ha som stöd i det vidare arbetet om etik och 

moral, underlag från SBK. Styrelsen beslutade att inkludera materialet på LO-och 

utskottskonferensen i april.  

Inkommande skrivelse 47:19 Svar på öppet brev till FS gällande beslut inför 

regelrevidering 2022. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att publicera skrivelsen på 

hemsida och Facebook. Ytterligare åtgärd hänskjuts till kommande ordinarie 

styrelsemöte. 

 

Inkommande skrivelse 50:19  Påminnelse kallelse till sthlm distriktets årsmöte, 

vidarebefordrat till Östra-Sörmlands LO.   

 

  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

                            Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
                                  Organisationsnummer 862501–2276 

 

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 4–2019   5 av 6 

 

§ 13 Mötets avslutande 

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.21.09. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Anna W. Rexlinger  Soffie Modin   Christina Sjögren   

Sekreterare   Ordförande    Ledamot 
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                          Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

29:19 Rapport utskottet exteriör 

30:19  Feedback från medlem gällande uppfödarutbildning 

31:19  Information till rasklubbar och distrikt gällande behandling av funktionärers personuppgifter  

32:19  Auktorisation exteriördomare 

33:19 Inbjudan av utländska domare som inte tidigare dömt i Sverige 

34:19 UG avelssamordning gällande regler för omplacering 

35:19 Information från Östra-Sörmlands LO 

36:19  Arkivering av klubbtidningar 2019 

37:19  Samlade synpunkter på rasstandarden 

38:19  Utskottet mental gällande mentalindex 

39:19  Förfrågan från finska rottweilerklubben gällande registreringsregler   

40:19  Förfrågan samarbete 

41:19  Feedback från medlem gällande uppfödarutbildning 

42:19 Förfrågan SKK gällande domarbyte vid utställning 

43:19  Årsmöteshandlingar Dalarnas LO 

44:19  Årsmöteshandlingar Västra LO 

45:19 Mötestider dialoggrupp blå SBK 

46:19  Material att ha som stöd i det vidare arbetet om etik och moral, underlag från SBK 

47:19  Svar på öppet brev till FS gällande beslut inför regelrevidering 2022 

48:19  Årsmöteshandlingar Skåne-Blekinge LO 

49:19  Förslag till ny rasprofil och deltagande i projekt för mentalindex 

 

Utgående skrivelser 

 

UT03:19 Synpunkter rasstandarden 


