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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019.05.30-31 i Göteborg 

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

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

Randström, Ledamot Anna Lindgren.  

 

Anmält förhinder: Suppleant Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 9.30 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av justerare 

Anna Lindgren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Föregående mötesprotokoll från 2019-05-15 samt undertecknat årsmötesprotokoll 

genomgicks och lades till handlingarna. Uppdragslistan genomgicks och uppdaterades.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 97:19–104:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelse UT05:19 Skrivelse SBK gällande rasklubbskonferens. 

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-05-27 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR Läger norra 183168712–2                             - 

AfR Centralt medlem 183016891–8                                    79,071,47 

AfR Läger 183109603–5 229,427,26 

AfR PR 183109605–0 13,947,72 

AfR SSU 183109606–8              13,439,78 

AfR Utställning 183109602–7              44,356,65 

  380,242,88 
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Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

Placeringskonto 183016892–6                         -         

Placeringskonto 183065570–8             -     

        380 242,88  
 

Kapitalförsäkring LI-3065523-577 108 794,00 

         

Totalt kapital  489,036,88 
 

 

§ 8  Lokalområden 

Vid kongressen beslutades att införa sektioner, som ett alternativ till 

lokalklubbar/lokalområden. Styrelsen ska ta fram ett förslag på hur man skulle kunna 

införa sektioner som ett alternativ till rasklubbens lokalområden Syftet är att kunna 

driva lokal verksamhet även om man inte har möjlighet att bilda ett lokalområde med 

fulltalig styrelse. Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta fram ett utkast till förslag som 

kan presenteras på årets medlemsmöten.

 På uppmaning av distrikten inom SBK avser styrelsen att ta fram kontaktpersoner som 

 kan delta på distriktsmöten för rasklubbens räkning. Uppdrogs åt Christina Sjögren  

att ta kontakt med distrikt och lokalområden för att ta reda på var vi har representanter 

och där det saknas eftersöka personer som kan representera rasklubben. 

 

Som alternativ till en organisationskonferens för lokalområden avser styrelsen att hålla 

lokala möten med våra lokalområden för att diskutera framtidsfrågor. Frågan diskuteras 

närmare på kommande möten.  

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

Vi behöver förstärka flera utskott med fler ideella. Uppdrogs åt respektive 

kontaktperson att be utskotten om underlag för vilka positioner som behöver förstärkas.  

 

Utskottet avel och hälsa 

Styrelsen diskuterade utskottets uppdrag. Styrelsen önskar förstärka den generella 

rådgivningen kring rottweiler och valpköp för att kunna konkurrera med kennelklubbens 

valphänvisning. Ett förslag är att använda sig av rasinformatörer istället för 

valphänvisning och avelsrådgivning. Uppdrogs åt Anna Lindgren att ta kontakt med 

utskottet för att ta fram ett förslag på att införa rasinformatörer.  

 

Utskottet har idag en aktivitet planerad för året, en föreläsning om friskvård. Styrelsen 

önskar att rasklubben ska kunna erbjuda fler aktiviteter och utbildningsinsatser på avel 

och hälsa området. Uppdrogs åt Anna Lindgren att tillsammans med utskottet se om 

man kan samverka med andra rasklubbar för att arrangera föreläsningar och andra 

aktiviteter på flera platser i landet.  
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SKK har nyligen presenterat sin HD-utredning. Styrelsen önskar att utskottet går 

igenom materialet och kommer med reflektioner och synpunkter. Styrelsen anser att 

det är av vikt att rasklubben noga följer rasens utveckling kring HD, inte minst med 

hänsyn till index. Det är även viktigt att både uppfödare, hundägare och 

valpspekulanter får del av informationen.  

 

Inkommande skrivelse 98:19 Forskningsnyheter nr 4 2019, och 99:19 Hjälp med att 

rekrytera hundar till vetenskaplig studie, genomgicks och skickas till utskottet.  

 

Utskottet exteriör 

Inkommande skrivelse 100:19 protokollsutdrag AG Standard 1–2019. Den nya 

rasstandarden är nu fastställd och publicerad hos SKK. Styrelsen noterade att SKK valt 

att inte skriva ut att 42 tänder utgör ett fulltaligt bett, vilket framgår i den tyska 

standarden. Uppdrogs åt Anna W Rexlinger att skicka till hemsida och Facebook för 

publicering.  

 

Utskottet har fått mycket positiv feedback efter den inofficiella utställningen i Nora. På 

grund av avhopp hos funktionärer så blir det ekonomiska resultatet sämre än förväntat, 

det ser dock ut att gå runt. Både årsmötesutställningen och Nora har gått sämre än 

förväntat ekonomiskt.  

 

Inkommande 103:19 Ansökan utställningar 2021, Styrelsen diskuterade antalet 

anmälningar, kostnader för utställning och syftet med vår utställningsverksamhet. 

Styrelsen anser att vi bör överväga att justera antalet officiella utställningar/förlägga 

dem annorlunda över året framöver. Uppdrogs åt Jamie McCoy att diskutera 

utställningar för 2021 med utskottet och inkomma med förslag.  

 

Marie Alfaro har tackat ja till att sköta ekonomi/bokföring åt utskottet. Styrelsen 

beslutade att tillsätta Marie Alfaro.  

 

Info-kommittén 

Genomgång av enkät för hemsidan. Vi har nu ett bra underlag för att gå vidare och 

begära in offerter för en ny hemsida. Minst tre förslag ska presenteras för styrelsen.   

 

Rasklubbens nuvarande logotyp är inte av sådan kvalitet att den går att uppgradera 

enligt SBK’s nya profil. Rasklubben saknar ett original till den nuvarande logotypen, 

vilket är besvärligt ur flera hänseenden. Uppdrogs åt Soffie Modin och Anna W. 

Rexlinger att ta in förslag på ny logotyp.  

Internationell kontaktperson 

Inget att rapportera.   

Lägerkommittén  

Södra lägret är inte fullt ännu, och har en del deltagare med andra raser. Det är oklart 

vad de lägre anmälningstalen i år beror på.  

 

Norra lägret siktar på 25 deltagare.  
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Medlemshanteringen 

Inget att rapportera. 

Medlemstidningen Rottweilern 

Redaktionen har gett uttryck för att man önskar dra ner på antal nummer av tidningen.  

Dels på grund av den tid och det arbete som varje nummer innebär, dels på grund av 

att det är svårt att få fram relevant material. Styrelsen beslutade att tillsammans med 

redaktionen ta fram ett förslag till årsmötet på ett nytt format för medlemstidningen.  

 

Redaktionen önskar förstärkas med ytterligare person(er).   

Utskottet mental 

Utskottet kommer ha möte med SKK/SBK gällande mentalindex den 12 juni. Ingalill 

Larsson och Veronica Nilsson representerar rasklubben vid mötet.  

 

Utskottet har planerat ett fysiskt möte till hösten och samband med detta komma man 

att arrangera en föreläsning ”Fråga om mentalitet” för rasklubbens medlemmar.  

 

Nya rasprofilen kommer att publiceras/kommuniceras till medlemmarna inom kort.  

 

Utskottet prov och tävling  

Utskottet har tidigare efterfrågat avtalsmall för mästerskap. Styrelsen diskuterade 

möjligt innehåll. Uppdrogs åt Helen Randström att tillsammans med utskottet ta fram 

informationsbrev och avtalsmall att använda i samband med att arrangera 

rasmästerskap.  

 

Utskottet jobbar hårt på att få in sponsorer till årets rasmästerskap i Ljusdal och Gävle.  

 

Kvalade ekipage till IFR IGP VM i Danmark i september:  

Madde Daleo, Just Ask Yale 

Fredrik Stewenhag, Qvintåsgården Crut 

Jimmy Nilsson, Eico Nivanus 

Lina Karlsson, Team Extreme Duracelle 

Patrik Törngren, Team Extreme Dash 

 

Styrelsen gratulerar de uttagna och önskar stort lycka till vid VM. Lagledare utses av 

laget.  

 

PR-shopen 

Överlämning av kvarvarande lager sker i samband med SSU.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Rasstandarden har fastställts och publicerats, arbetet är nu i slutfasen.  

 

Registerkommittén 

Inget att rapportera.   
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Vandringspriser och förtjänsttecken 

Det har inkommit synpunkter till styrelsen gällande våra vandringspriser och 

förtjänsttecken. Styrelsen vill gärna öka uppmärksamheten kring våra vandringspriser 

och andra premieringar för att lyfta våra aktiva och framgångsrika hundar och 

medlemmar.  

 

Uppdrogs åt Jeanette Söderlind att be ansvariga sammanställa vilka premieringar 

som finns inom rasklubben och inkomma med detta, samt eventuella förslag till 

justeringar till styrelsens möte 16–17 november.  

 

Mötet ajournerades kl.17.00 för middag och föreläsning/diskussioner med Bengt 

Blomqvist föreningscoach på SBK och ledamot i förbundsstyrelsen. 

§ 10 Organisation 

Genomgång av tidigare utkast till ny organisation för utskott och kommittéer. Förslaget 

ska färdigställas och presenteras för medlemmarna i samband med medlemsmötet i 

Kosta. Innan dess ska förslaget ut till utskott och kommittéer. Uppdrogs åt Anna W. 

Rexlinger att färdigställa förslaget. 

§ 11 Övriga frågor 

Soffie Modin och Anna W Rexlinger rapporterade från RASK-möte och SBK’s 

kongress. Samarbetet med rasklubbarna har utökats, rasklubbarna har flera frågor 

man ska driva gemensamt under året. Bland annat om att införa en central konferens 

för rasklubbarna. UT05:19 Skrivelse SBK gällande rasklubbskonferens. 

 

Inkommande skrivelse 97:19  Erbjudande sponsor och 104:19 Erbjudande utökat 

sponsoravtal. För 2019 finns ett avtal med Olivers Petfood för de centrala 

utställningarna. Tävling, läger och lokalområden har delvis sökt andra fodersponsorer 

och erbjudandet från ny sponsor vidarebefordras till tävling och läger. Styrelsen 

beslutade att i dagsläget inte utöka avtalet med Olivers Petfood.  

 

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för sponsring, som ska titta på 

möjligheterna för att teckna avtal om central sponsring för rasklubbens arrangemang. 

Kontaktperson från styrelsen är Helen Randström. Uppdrogs åt Helen att ta fram en 

arbetsbeskrivning för gruppen. 

 

Inkommande skrivelse 101:19 Rökförbud på utställningsplatser. Av informationen som 

kommit från SKK framgår att rökförbudet gäller aktiviteter dit allmänheten har tillträde, 

det vill säga utställning, tävling, prov, MH/MT.  

 

Inkommande skrivelse 102:19 SBK info nr 4, 2019. Genomgicks och skickas ut internt 

inom rasklubben.  

 

§ 12 Genomgång av löpande verksamhet 

Nya datum för medlemsmöten ska tillföras. Uppdrogs åt Anna W Rexlinger att 

uppdatera och tillsända tidning hemsida.   
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§ 13 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 

Nästa styrelsemöte är telefonmöte den 12 juni 2019 kl. 19.00.  

 

Fysiskt möte 28–29 september och 16–17 november blir i Göteborg. Resor och boende 

bokas omgående för bästa pris.  

 

Medlemsmöte är bokat i Kosta måndagen den 15 juli kl.19.00 

Medlemsmöte är bokat i Föne tisdagen den 6 augusti, tidpunkt bestäms senare. 

Medlemsmöte är bokat i Degeberga lördagen den 5 oktober kl. 18.00  

 

Uppdrogs åt Anna W Rexlinger att skicka ut kallelser till medlemsmötena.  

 

Årsmöte och årsmötesutställning 2020 hålls helgen den 29 februari och 1 mars i 

Örebro respektive Karlskoga. Uppdrogs åt Soffie Modin att boka hotell och lokal för 

årsmötet.  

§ 14 Mötets avslutande 

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

15.15 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Soffie Modin      Anna Lindgren   

Ordförande       Ledamot 

  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

 Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
 Organisationsnummer 862501–2276 

  

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 10–2019   7 av 7 

 

Bilaga 1 

  Inkommande skrivelser 

  97:19 Erbjudande sponsor 

98:19  Forskningsnyheter nr 4 2019 

99:19  Hjälp med att rekrytera hundar till vetenskaplig studie 

100:19 Protokollsutdrag AG Standard 1–2019 

101:19 Rökförbud på utställningsplatser 

102:19 SBK info nr 4, 2019 

103:19 Ansökan utställningar 2021 

104:19 Erbjudande utökat sponsoravtal 

 

Utgående skrivelser 

UT05:19 Skrivelse SBK gällande rasklubbskonferens 

 


