
 

 

      2019-03-06 

 

Till:  

Lokalområden och utskott/kommittéer     

 

 

Kallelse till Svenska Rottweilerklubbens 

LO- och utskottskonferens 2019 

 

Datum:  13–14 april 2019 

Plats:  Studiefrämjandets lokaler i Uppsala, Portalgatan 2B, 3 tr., 754 23 Uppsala 

Tid:  Start lördag13 april kl. 12.30  

 Avslut 14 april cirka kl. 15.00 
 

Svenska Rottweilerklubbens lokalområden, utskott och kommittéer hälsas varmt välkomna 

till konferens för att tillsammans diskutera organisation och verksamhet inom rasklubben.  

 

Syfte med konferensen 
Det övergripande temat för konferensen är organisation och verksamhet. Delar av 

diskussionsunderlaget baseras på programmet från SBK:s organisationskonferens som  

genomfördes i januari 2019, men även frågor som framförts internt i rasklubben.   

 

Programmet kommer huvudsakligen att luta sig mot fyra diskussionspunkter: 

• Organisation  

• Etik & moral 

• Kommunikationsvägar 

• Rasklubbens profil  

 

Syftet är att göra en större genomgång av rasklubbens organisation med målet att förbättra 

vår verksamhet, både centralt och lokalt. Konferensen ska även vara ett forum för dialog och 

informationsutbyte inom hela organisationen, skapa engagemang och dra nytta av 

föreningens samlade kunskap. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbetet framåt för 

att nå våra gemensamma mål. 

Rasklubbens mål för 2019/2020  

• Öppen och transparent organisation 

• Sprida kunskap om rottweiler 

• Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga tjänster 

• Implementera RAS i organisationen 

• Ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga 

• Öka antalet medlemmar i Svenska Rottweilerklubben 

 



 

 

 

 

Resa och boende 
Konferensen startar lördag kl. 12.30 (lättare måltid i form av smörgås och dryck serveras i 

samband med samlingen) och avslutas söndag ca. kl. 15.00 med hänsyn till de som har 

långt att resa. Bifogat finns rasklubbens ersättnings normer som omfattar resebestämmelser, 

vi ber att ni läser igenom denna innan ni planerar er resa. Efter sista anmälningsdag kommer  

en deltagarlista att skickas ut, titta gärna igenom deltagarlistan och se om det finns någon att  

samåka med.  

 

För de deltagare som kommer långväga och behöver övernattning mellan lördag och 

söndag bor vi på Scandic Uppsala Nord (med reservation för ändring) och det är även där vi 

äter gemensam middag på lördag kväll. Mer information om middag och boende kommer 

efter sista anmälningsdatum när vi vet hur många som kommer att delta.  

 

Resa och boende för en person per lokalområde/utskott bekostas av rasklubben centralt. 

Önskar ni att komma flera är det möjligt men bekostas av lokalområdet eller utskottet själva. 

Lokalområdet och utskottet/kommittén väljer själva vem i LO eller utskott de vill sända till 

konferensen, inbjudan är inte förbehållen ordförande/sammankallande.  

 

Anmälan 

Anmälan görs via e-post till sekreterare Anna W. Rexlinger, sekr@rottweilerklubben.se. 

Anmälan ska göras senast den 16 mars 2019. Vänligen ange vilket utskott/kommitté eller 

lokalområde du representerar, var du reser från, om du behöver boende och eventuella 

allergier eller önskemål om specialmat.  

 

En bekräftelse på din anmälan kommer att skickas via e-post. Får du ingen 

bekräftelse senast den 17 mars eller vill ändra något i din bokning vänligen kontakta Anna.  

 

 

VARMT VÄLKOMNA 

önskar styrelsen  

 
 

 

 

 

Tillsammans mot gemensamma mål! 

mailto:sekr@rottweilerklubben.se

