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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-03-27 via telefon 

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, vice ordförande Christina Sjögren, kassör Ann-Git 

Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Malin Åsander, ledamot Anna 

Lindgren, ledamot Helén Randström, suppleant Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy.  

 

Anmält förhinder:  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.04 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av justerare 

Malin Åsander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Genomgång av föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll från 2019-02-19, 2019-03-01, 2019-03-02 och 2019-03-

18/19 genomgicks. Protokoll från 2019-03-02 har numrerats som protokoll nummer 4 

istället för nummer 5 som är korrekt, efterföljande protokoll är korrekt numrerat.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 50:19 – 67:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.   

 § 7 Styrelsens pågående uppdrag 

Genomgång av utestående uppdrag från föregående verksamhetsår, uppdragen 

fördelades mellan styrelsens ledamöter.  

 

§ 8 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-03-26 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2 -     

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    52 180,48 

AfR Läger 183109603–5              140 577 ,26 

AfR PR 183109605–0 12 529 ,72 

AfR SSU 183109606–8              13 439 ,78 

AfR Utställning 183109602–7              48 463 ,65 

  267 190,89 
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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  396 613,59 
 

Kassören arbetar fortfarande för att komma ikapp med bokföringen. I övrigt inget nytt 

gällande ekonomin just nu.  

§ 9 LO- och utskottskonferens 2019 

På grund av lågt deltagarantal ställdes konferensen i april in. Hotell och konferenslokal 

är avbokade och inbjudna är informerade. 

Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att hålla en organisationskonferens för att 

gemensamt kunna arbeta med frågor som är viktiga för vår organisation. Inte minst för 

att ta tillvara på och vidareutveckla de förslag och synpunkter kring lokal verksamhet 

som framkom på årsmötet i mars.  

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren och Anna W. Rexlinger att ta kontakt med rasklubbens 

lokalområden och utskott för att diskutera nytt datum för konferens.  

§ 11  Lokalområden 

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

Årsmöteshandlingar Dalarnas LO, 44:19 Årsmöteshandlingar Skåne-Blekinge LO, 

genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Dalarnas LO är efter årsmötet 

inaktiva.  

 

Årsmöteshandlingar Västra LO och 48:19, genomgicks och lades handlingarna. 

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren och Anna W. Rexlinger att gå ut med information via 

Facebook och hemsida att samtliga lokalområden som hållit årsmöte 2019 måste 

skicka in årsmötesprotokoll till styrelsen omgående. 

 

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

vidarebefordrad till Östra-Sörmlands LO.  

 

Inkommande skrivelse 59:19  Förfrågan rasrepresentant, SBK Halland. Distriktet 

önskar en kontaktperson från rasklubben. Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta kontakt 

med Västra LO och ta fram förslag på en representant till SBK Halland. 

Inkommande skrivelse 65:19  Information Östra-Sörmlands LO, genomgicks och lades 

till handlingarna. 
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§ 12 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Föreslogs att till UG avelssamordning tillsätta Yvonne Brink (sammankallande), Lena 

Berglund, Sara Awander, Helena Nylander, Gun Bergkvist och Cathrine Hellberg. 

Styrelsen beslutade enligt förslaget.  

 

UG hälsa och friskvård är fortsatt vakant, UG avelssamordning hanterar delvis frågor 

gällande hälsa och friskvård.  

Inkommande skrivelse 41:19 Feedback från medlem gällande uppfödarutbildning, 

genomgicks och lades till handlingarna. Skickas vidare till utskottet för vidare hantering.  

Inkommande skrivelse 61:19 Forskningsnyheter nr 3 2019 , genomgicks och lades till 

handlingarna. Skrivelsen är vidarebefordrad till utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 64:19 Agria Breed profile, skickas till UG avelssamordning för 

kännedom. Uppdrogs åt Anna Lindgren och Jamie McCoy att ta fram ett förslag till 

styrelsen på hur informationen ska presenteras för medlemmarna. Informationen är 

även vidarebefordrad till arbetsgruppen RAS.    

 

UG avelssamordning har planerat en föreläsning med Kjerstin Pettersson under 

rubriken: ”Fysisk aktivitet för ökad hållbarhet och prestation” i Uppsala den 12 oktober 

2019.  

Utskottet exteriör 

Medlemmar till utskottet exteriör diskuterades, frågan bordläggs till nästa möte.   

 

Föreslogs att tillsätta Yvonne Brink som ansvarig för BSE och ZTP. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget.  

Fråga har framkommit gällande avauktorisation av exteriörbeskrivare som inte är 

medlemmar i rasklubben. Uppdrogs åt Anna Lindgren att ta kontakt med SBK för att 

söka svar på frågan.  

 

Inkommande skrivelse 51:19  Gällande motion från årsmöte 2018 – exteriör, bordläggs 

till nästa möte.  

 

Inkommande skrivelse 54:19  SRD-information till utställningsarrangörer från SKK, 

skickad till utskottet. Genomgicks och lades till handlingar.  

 

Inkommande skrivelse 56:19  Information från utskottet exteriör – nytt 

utställningsdatum. Utskottets inofficiella utställning i Nora är flyttad från 18 maj till 19 

maj 2019.   
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Info-kommittén 

Föreslogs att tillsätta Therese Hedberg (webmaster), Marianne Rexlinger (Facebook). 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Soffie Modin och Anna W. Rexlinger har tillgång 

till hemsida och Facebook sida.   

 

Styrelsen beslutade att upprätta en mailadress facebook@rottweilerklubben.se för att 

underlätta kommunikationen med Facebookansvarig. Uppdrogs åt sekreteraren att 

upprätt adressen.  

Den undersökning gällande rasklubbens hemsida som legat ute under våren är nu 

avslutad. Det har varit bra gensvar via formuläret, men lite sämre gensvar från utskott 

och lokalområden trots uppmaningar att inkomma med förslag redan tidigt i processen.  

Anna W. Rexlinger och Soffie Modin ska nu gå igenom undersökningen och ta fram en 

kravspecifikation och ta in offerter på en ny hemsida.  

 

Internationell kontaktperson 

Föreslogs att tillsätta Gerard O’Shea. Styrelsen beslutade enligt förslaget.  

Inkommande skrivelse 52:19 IFR events 2019 – Denmark, genomgicks och uppdrogs 

åt Anna W. Rexlinger att lägga ut informationen om kommande aktiviteter samt be 

Gerard O’Shea att anmäla till mötet.  

Lägerkommittén  

Föreslogs att tillsätta Lisa Bergman, Suss Hartvig, Susanne Wilhelmson och Felicia 

Ljunggren så som ansvariga för södra lägret samt Anna-Maria Söderberg, Christel 

Hansen Moberg, Eva-Maria Söderman och Lena Jonsson så som ansvariga för norra 

lägret. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Inkommande skrivelse 60:19 Rapport södra lägerkommittén, genomgicks och lades till 

handlingarna.  

Medlemshanteringen 

Föreslogs att tillsätta Therese Hedberg. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Inkommande skrivelse 55:19 Svenska Brukshundklubben lanserar digitalt 

medlemsformulär, skickat till medlemshanteraren för vidare hantering.  

Medlemstidningen Rottweilern 

Föreslogs att tillsätta Sara Lindblom och Anette Gustavsson. Styrelsen beslutade 

enligt förslaget. Redaktionen arbetar just nu med nummer 2, på temat friskvård.  

Utskottet mental 

Föreslogs att tillsätta Veronica Nilsson (sammankallande), Ingalill Larsson, Micke 

Wadström, Hasse Kinn, Jane Fyhr. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Inkommande skrivelse 62:19  Rapport Mental och inkommande skrivelse 63:19 

Aktiviteter mental 2019, genomgicks och lades till handlingarna.  

  

mailto:facebook@rottweilerklubben.se
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Utskottet prov och tävling  

Bruks/lydnad 

Föreslogs att tillsätta Lisa-Marie Karlsson (sammankallande), Yvonne Sundberg, Helèn 

Torstensson, Terese Hartvig, Tommy Von Geijer och Carolin Lange. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget. 

Rallylydnad 

Föreslogs att tillsätta Carolin Lange (sammankallande), Evelina Esbjörnsson. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget. 

IGP 

Föreslogs att tillsätta Ossian Modin (sammankallande), Soffie Modin. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget. 

TJH  

Föreslogs att tillsätta Roger Eriksson (sammankallande), och Anders Trygg. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget. 

Fler aktiviteter samt datum för ’Brukssatsningen’ är på gång.  

Inkommande skrivelse 66:19 Uppdatering aktiviteter 2019 IGP, genomgicks och lades 

till handlingarna.  

Inkommande skrivelse 67:19  IFR FH VM - önskan om förtydligande av kvalreglerna. 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Uppdrogs åt Helene Randström att tillse att 

reglerna kommer ut på hemsida och Facebook samt tidningen.  

PR-shopen 

Föreslogs att tillsätta Helén Thorstensson så som ansvarig för ekonomi. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget.  

Soffie Modin har kontakt med tidigare ansvarig för att hämta lager och material. 

Produkter kommer att tas med till SRM i maj för försäljning.  

Arbetsgruppen RAS 

Beslutade att tillsätta Malin Åsander, Anette Gustavsson, Maria Munker Comsted.  

 

Arbetet fortgår enligt aktuell tidsplan.  

 

Registerkommittén 

Föreslogs att tillsätta Therese Hartvig. Styrelsen beslutade enligt förslaget.  

 

Registerutgåvan är ett årsmötesbeslut, uppdrogs åt Anna Lindgren att tillsammans 

med Therese se över detta inför nästa årsmöte.  
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Vandringspriser och förtjänsttecken 

Föreslogs att tillsätta Sanne Johansson som ansvarig för vandringspriser och bruksnytt 

samt Yvonne Brink som ansvarig för förtjänsttecken. Styrelsen beslutade enligt 

förslaget. 

 

Föreslogs att tillsätta tidigare pristagare Helén Thorstensson (sammankallande), 

Ossian Modin, Niclas Thunborg och Gittan Åsbom som jury till Bragdrottweiler 2019. 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Inkommande skrivelse 53:19 Revidering VP "Årets Kämpe", inkommande önskemål 

från instiftaren. Skrivelsen är vidarebefordrad till ansvarig för vandringspriser för vidare 

hantering.  

§ 13 Styrdokument och policys 

Styrelsens ledamöter har gått igenom gällande arbetsordning från 2018 och beslutade 

att arbeta vidare enligt denna utan ytterligare tillägg eller ändringar.  

 Styrelsen beslutade att till medlemmarna lägga ut information som kommit från SBK 

gällande organisationens arbete med etik och moral. Informationen ska även skickas ut 

till rasklubbens funktionärer. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att under året arbeta 

med materialet vid kommande konferenser och medlemsmöten.  

§ 8  Genomgång av löpande verksamhet 

Den preliminära verksamhetsplanen gicks igenom. LO- och utskottskonferensen är 

inställd, föreläsning avel och hälsa tillkommer, datum för inofficiell utställning är ändrat, 

tillkommer aktiviteter för IGP, Östra LO samt utskottet mental.  

 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att uppdatera verksamhetsplanen och skicka till 

tidning, hemsida och Facebook samt utskott och lokalområden.  

§ 14 Övriga frågor 

Styrelsen har nåtts av de sorliga nyheterna att hedersmedlem Rolf Söderlund och Jan 

G. Edlund från Gotlands LO har avlidit. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att skicka 

blommor från rasklubben.  

 

Inkommande skrivelse 57:19 Medlemsärende gällande uppfödare, hänskjuts till nästa 

möte.  

  

Inkommande skrivelse 58:19 SBK info nr 2, 2019, skickad till alla internt. Genomgicks 

och lades till handlingarna.  

Gällande SBK kongress 2019. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka ut 

kongresshandlingar till styrelsens ledamöter för att läsa igenom till nästa styrelsemöte.  

Styrelsen har fått information om att Collielubben ska ha tecknat ett sponsoravtal med 

Agria, som innebär att försäkringsbolaget skänker pengar till SM och 

medlemstidningen samt ersättning när hundar försäkras i Agria. Kanske är detta 

aktuellt för Rottweilerklubben. Frågan hänskjuts till nästa möte.  
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Inkommande skrivelse 40:19 Förfrågan samarbete, styrelsen beslutade att tacka nej till 

ett samarbete som innebär reklam för spelbolag m.m. på rasklubbens hemsida. 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.  

 

Inkommande skrivelse 45:19 Mötestider dialoggrupp blå SBK. Ordf. Soffie Modin deltar 

för rasklubben.  

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

regelrevidering 2022. Ytterligare åtgärd hänskjuts till efter rasklubbsträffen i samband 

med kongressen i maj.  

 

I samband med årsmötet den 2 mars 2019 överlämnade Lena Jonsson till Soffie Modin 

ett beklätt stackel tillhörande föreningen. Halsbandet är för flera år sedan inköpt till 

rasklubben i utbildningssyfte. Styrelsen beslutade att stacklet ska slängas då man 

anser att det är olämpligt att någon på uppdrag av rasklubben ska behöva uppbevara 

ett halsband som är olagligt att använda i Sverige.  

§ 15 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 2019 

Medlemsmöten 2019 

15 juli på södra lägret Kosta, Christina och Malin  

 

Styrelsen ska till nästa möte undersöka möjligheterna att hålla medlemsmöte i 

samband med Midnattssolkampen i Skellefteå, norra lägret på Föne och 

Degebergalägret i Skåne.  

 

Styrelsemöten 2019 

Fysiskt möte 30–31 maj, Göteborg – Christina bokar lokal 

Fysiskt möte 28–29 september, ort bestäms senare 

Fysiskt möte 16–17 november, ort bestäms senare 

 

Styrelsen kommer hålla telefonmöte andra onsdagen i varje månad kl. 19.00.  

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 10 april kl. 19.00.  

 

Datumen är med reservation för ändringar.  
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§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande Soffie Modin tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

kl.22.53. 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Soffie Modin       Malin Åsander     

Ordförande        Ledamot 

  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

                            Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
                                  Organisationsnummer 862501–2276 

 

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 7–2019   9 av 9 

 

Bilaga 1 

50:19  Påminnelse kallelse till sthlm distriktets årsmöte 

51:19 Gällande motion från årsmöte 2018 - exteriör 

52:19  IFR events 2019 - Denmark 

53:19  Revidering Vp "Årets Kämpe" 

54:19  SRD-information till utställningsarrangörer från SKK 

55:19  Svenska Brukshundklubben lanserar digitalt medlemsformulär 

56:19  Information från utskottet exteriör - nytt utställningsdatum 

57:19  Medlemsärende gällande uppfödare 

58:19  SBK info nr 2, 2019 

59:19  Förfrågan rasrepresentant, SBK Halland 

60:19  Rapport södra lägerkommittén 

61:19 Forskningsnyheter nr 3 2019 

62:19  Rapport Mental 

63:19 Aktiviteter mental 2019 

64:19 Agria Breed profile  

65:19  Information Östra-Sörmlands LO 

66:19  Uppdatering aktiviteter 2019 IGP 

67:19  IFR FH VM - önskan om förtydligande av kvalreglerna 


