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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-05-15 via telefon 

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, vice ordförande Christina Sjögren (från § 9 utskottet 

mental samt §8), kassör Ann-Git Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot 

Malin Åsander, ledamot Helén Randström, suppleant Jeanette Söderlind.  

 

Anmält förhinder: Ledamot Anna Lindgren, suppleant Jamie McCoy. 

§ 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 

Jeanette Söderlind valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Föregående mötesprotokoll från 2019-04-10 samt undertecknat årsmötesprotokoll 

genomgicks och lades till handlingarna. Uppdragslistan gås igenom vid nästa möte.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 78:19–96:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelse UT04:19 genomgicks, bilaga 1.  

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-05-05 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2 424,00     

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    89,838,47 

AfR Läger 183109603–5 210,487,26 

AfR PR 183109605–0 12,779,72 

AfR SSU 183109606–8              13,439.78 

AfR Utställning 183109602–7              42,897,65 

  369,866,88 
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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  478,660,88 
 

Kassör Ann-Git Rammus presenterade ett första resultat per 2019-03-31. 

  

I enlighet med familjens önskemål har rasklubben lämnat en gåva till Hjärt- och 

lungfonden till minne av avlidna hedersmedlemmen Rolf Söderlund.  

 

Ann-Git Rammus och Christina Sjögren kommer att ha möte med revisorerna för att få 

avslutat allt kring våra balanskonton.  

 

§ 8  Lokalområden 

Inkommande skrivelse 86:19 Årsmötesprotokoll AFR västra lo samt 88:19 Gällande 

Gotlands LO, genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Föreslogs att Anna Lindgren tar vid som kontaktperson för utskottet. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget.  

Kontakt har tagits med leg Vet. Linda Heske om att vara adjungerad till utskottet för att 

vid behov fungera rådgivande till utskottet. Linda har tackat ja till detta. Styrelsen 

beslutade att adjungera Linda Heske till utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 79:19 Icke medlemmar på uppfödarlistan. Uppdrogs åt Anna 

W. Rexlinger att be de ansvariga i utskottet att meddela berörda uppfödare att de 

kommer tas bort från listan under juni månad om de inte önskar att vara medlemmar i 

rasklubben. 

 

Inkommande skrivelse 80:19 Uppfödarlista MH och röntgen, genomgicks och lades till 

handlingar i väntan på vidare utvärdering av uppfödarutbildningen som helhet.  

 

Inkommande skrivelse 81:19 Krav på medlemskap för omplacering. Styrelsen 

instämmer i att det inte ska krävas medlemskap för att annonsera om omplacering via 

rasklubben. Det ska dock inte gälla uppfödare. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att be 

ug avelssamordning att ta fram förslag på färdiga regler för beslut.  
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Inkommande skrivelse 83.19 rapport UG Avelssamordning. Yvonne Brink och Lena 

Berglund ingår i arbetsgruppen för uppfödarutbildningen som ligger under utskottet 

avel och hälsa. 

 

Inkommande skrivelse 84:19  Fråga gällande valppriser. Styrelsen beslutade att ta bort 

rekommenderat valppris för rottweiler. Istället ska rasklubben informera om aktuell 

prisbild och vad variationerna i prissättning kan bero på när uppfödare och 

valpspekulanter tar kontakt med rasklubben.   

Inkommande skrivelse 90:19  SKK Play för uppfödare, genomgicks och skickas vidare 

till utskottet för kännedom.  

Utskottet exteriör 

Föreslogs att Jamie McCoy tar vid som kontaktperson för utskottet. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget.  

 

Styrelsen har tillfrågat samtliga tidigare tillsatta medlemmar i utskottet, Camilla Ryd, 

Marie Alfaro, Johanna Haglund, Louise Fornell, om fortsatt arbete för 2019. Utskottet 

föreslog ytterligare en person till utskottet. Styrelsen har beslutat att inte tillfråga denna 

person. Camilla och Marie avböjer att fortsätta sina uppdrag. Styrelsen tackar Camilla 

och Marie för deras arbetet i utskottet. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Johanna Haglund och Louise Fornell i utskottet. Fler 

medlemmar till utskottet ska eftersökas.  

Inkommande skrivelse 92:19 Rapport exteriör. Överlämningen till kvarvarande 

medlemmar i utskottet har delvis varit bristfällig. Det saknas kontrakt till ett flertal 

funktionärer och utskottet söker fortfarande kontakt med en av domarna till sommarens 

utställningar.  

 

Den inofficiella utställningen för alla raser i Nora har 56 anmälda hundar.  

 

Utskottet meddelar att den inofficiella utställningen ”Skånecupen” ska ställas in på 

grund av att funktionärer saknas. 

 

Inkommande 93:19 Ekonomisk rapport exteriör. Det noteras ett svagt resultat efter 

årsmötesutställningen. Uppdrogs åt Jamie McCoy att ta en diskussion med utskottet 

gällande budget för resterande del av verksamhetsåret och återkomma med en 

justerad budget/budgetprognos.  

 

Inkommande 94:19 Auktorisation exteriördomare, skickas vidare till utskottet för 

information.  

Info-kommittén 

Inget att rapportera.  

Internationell kontaktperson 

Inkommande skrivelse 78:19  IFR Accounting, ekonomisk redovisning IFR. 

Inkommande skrivelse 82:19  An invitation to Czech Republic, vidarebefodras till 

hemsidan och Facebook för delning.  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

 Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
 Organisationsnummer 862501–2276 

  

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 9–2019   4 av 6 

 

Lägerkommittén  

Det har börjat komma anmälningar till både södra och norra lägret, men det finns 

fortfarande platser kvar och man annonserar aktivt.  

 

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera. 

Medlemstidningen Rottweilern 

Manusstopp för nummer 3 är idag.  

Utskottet mental 

Inkommande skrivelse 89:19 Ansökan korningsdiplom, skickat till utskottet som har 

svarat SBK.  

 

Inkommande skrivelse 91:19 Gällande oacceptabelt beteende, info SBK. Det har 

kommit en ny rutin från SKK/SBK. Utskottet mental kommer fortsatt att hantera dessa 

ärenden på uppdrag av styrelsen enligt tidigare fastställd rutin. Informationen från 

SKK/SBK hanteras förtroligt inom utskottet.  

 

Utskottet prov och tävling  

Inkommande skrivelse 96:19 Inbjudan regelkonferens, vidarebefordras till utskottet för 

att kunna delta.  

Rasmästerskapet 2020: 

Bruks sök & spår samt IGP, Skutskär 30–31 maj  

 

Brukshundklubben i Ockelbo är tillfrågad om att arrangera ras-SM patrull.  

Utskottet vill ta fram en avtalsmall till rasmästerskap. 

Regelrevidering i lydnad; utskottet ska ta in synpunkter från medlemmarna innan man 

inkommer med yttrande.  

Flera datum för Brukssatsningen, samt intro till Kong sök planeras. Diskussioner med 

Skåne- Blekinge LO om att arrangera aktivitet till hösten samt få in fler engagerade. 

 

Till bruksdagen i Göteborg har 6 personer anmält.   

 

Allt går enligt plan med rasmästerskapen i lydnad och rally.  

 

IGP tävlingen i Anderslöv den 26 maj är inställd på grund av för få anmälningar.  

PR-shopen 

Inget att rapportera.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Inväntar fastställd rasstandard från SKK. Uppdrogs åt Malin Åsander att gå ut med 

information till medlemmarna om förseningen och vad den beror på.   

 

Registerkommittén 

Inget att rapportera. 
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Vandringspriser och förtjänsttecken 

Yvonne har fått en tidigare sammanställning över utdelade förtjänsttecken och ska 

komplettera med de år som saknas.  

 

§ 10 Kongress 2019 

Inkommande skrivelse 87:19 Svenska Brukshundklubbens revisionsberättelse inför 

kongressen 2019, 95:19 Komplettering av kongresshandlingarna 2019.  

 

Gällande otydligt i motion 4, har styrelsen fått svar från kansliet att en föredragning 

kommer att ske under kongressen.  

 

Soffie och Anna deltar på möte med rasklubbarna lördag förmiddag inför kongressen.  

§ 11 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 85:19 SBK info nr 3, 2019 är vidarebefordrat internt. 

§ 12 Genomgång av löpande verksamhet 

 Rasspecialen i Skåne är inställd och IGP tävlingen 26 maj i Anderslöv är inställd.  

§ 13 Kommande styrelsemöten 

 Nästa styrelsemöte är det fysiska mötet den 30–31 maj i Göteborg.   

§ 14 Mötets avslutande 

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

21.18. 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Soffie Modin      Jeanette Söderlind   

Ordförande       Suppleant 
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Bilaga 1 

  Inkommande skrivelser 

78:19 IFR Accounting, ekonomisk redovisning IFR 

79:19  Icke medlemmar på uppfödarlistan 

80:19  Uppfödarlista MH och röntgen 

81:19  Krav på medlemskap för omplacering 

82:19  An invitation to Czech Republic 

83.19 rapport UG Avelssamordning 

84:19  Fråga gällande valppriser 

85:19  SBK info nr 3, 2019 

86:19 Årsmötesprotokoll Afr västra lo 

87:19  Svenska Brukshundklubbens revisionsberättelse inför kongressen 2019 

88:19  Gällande Gotlands LO 

89:19  Ansökan korningsdiplom 

90:19  SKK Play för uppfödare 

91:19  Gällande oacceptabelt beteende, info SBK 

92:19  Rapport exteriör 

93:19 Ekonomisk rapport exteriör 

94:19  Auktorisation exteriördomare 

95:19  Komplettering av kongresshandlingarna 2019 

96:19  Inbjudan regelkonferens 

 

Utgående skrivelser 

UT04:19 Svar SBK, inventering av exteriörbeskrivare 


