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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-07-10 via telefon 

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

Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Helén Randström, suppleant 

Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy. 

 

Anmält förhinder: ledamot Malin Åsander, ledamot Anna Lindgren. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.09 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Anna Warburg Rexlinger valdes till sekreterare för mötet och Christina Sjögren valdes 

att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Mötesprotokoll 2019.05.30-31 och 2019-06-12 genomgicks och lades till handlingarna. 

Pågående uppdrag stäms av via e-post.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 107:19–126:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-07-10 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR centralt 183016891–8                                            91 088,03 

AfR läger södra 183109603–5             302 607,26 

AfR läger norra 183168712–2 6 822,00 

AfR PR 183109605–0 17 222,72 

AfR SSU 183109606–8              13 439,78 

AfR Utställning 183109602–7 74 980,64 

   
Halvårsavstämningen är på gång och uppföljning ska göras både centralt och i utskott 

och kommittéer.  

Styrelsen beslutade att fastställa underhandsbeslut fattat via e-post om att tilldela 

Lena Jonsson (610107–7862) ”tittabehörighet” till norra lägrets konto.  
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§ 8  Lokalområden 

Inkommande skrivelse 119:19 Midsommartävling, Västernorrlands LO. Enligt gällande 

rutin för äskande av centrala medel, ska lokalområdet inkomma med en ansökan till 

styrelsen för behandling. Styrelsen önskar att lokalområdet till ansökan bifogar 

ursprunglig budget samt en resultatredovisning för arrangemanget. Uppdrogs åt Anna 

W. Rexlinger att besvara skrivelsen och begära in det aktuella underlaget från 

lokalområdet.  

 

Inkommande skrivelse 125:19 Kontaktförfrågan SBK Närkedistriktet. Uppdrogs åt 

Christina Sjögren att besvara skrivelsen. Arbetet att eftersöka lokala kontaktpersoner i 

hela Sverige pågår.  

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Inkommande skrivelse 107:19 Forskningsnyheter nr 5 2019, genomgicks och lades till 

handlingarna samt vidarebefordras till utskottet. I det aktuella numret finns en artikel 

som berör ortopedisk sjukdom. I en undersökning som SLU och Norges miljö- och 

biovetenskapliga universitet genomfört framkommer att (bland annat) rottweiler har 

ökad risk för armbågsledsdysplasi och korsbandsskada. Styrelsen önskar att utskottet 

fortsätter att bevaka utveckling och forskning på området. Uppdrogs åt Anna W. 

Rexlinger att dela artikeln till tidning och Facebook.    

 

Inkommande skrivelse 122:19 Kurser och föreläsningar om avel & hälsa SKK. Inbjudan 

skickas vidare till utskottet som får återkomma om det är någon kurs som är aktuell.  

 

Utskottet exteriör 

Inkommande skrivelse 108:19 Bidrag exteriördomarkonferens 2019 och 110:19 

Information SBK exteriördomarkonferens 2019. Uppdrogs åt Jamie McCoy att ta 

kontakt med avel och hälsa SBK för att stämma av aktuell status.  

Inkommande skrivelse 114:19 Beskattning av utländska domare. Rottweilerklubben är 

ansvarig för att arbetsgivaravgift och skatt betalas när utländska domare anlitas. 

Uppdrogs åt Jamie McCoy att ta fram en rutin/lathund för hantering av detta inom 

utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 117:19 Aspirantdomare dobermann och rottweiler, skickat till 

utskottet för yttrande. Inget svar har inkommit till mötet. Styrelsen beslutade att 

tillstyrka att Ann-Cathrine Edoff får vara aspirantdomare på rottweiler det aktuella 

tillfället. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.  

 

Inkommande skrivelse 121:19 Inbjudan till Seminarium för domar-, och 

utställningsansvariga i SKK:s ras- och specialklubbar. Skickas vidare till utskottet.  
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Info-kommittén 

Informationstexten på SKK:s sida ”köpa hund” om rottweiler behöver uppdateras. Anna 

W. Rexlinger har varit i kontakt med SKK och fått klubbens inloggningsuppgifter till 

sidan. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka in förslag på ändring av texten.  

 

Inkommande skrivelse 112:19 Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2019, uppdrogs åt 

Anna W. Rexlinger att anmäla rasklubben. 

Internationell kontaktperson 

Styrelsen beslutade att utse ordförande Soffie Modin till internationell kontaktperson 

och IFR-delegat då tidigare kontaktperson inte längre svarar på meddelanden från 

styrelsens kontaktperson. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att meddela IFR om 

ändringen.  

 

Inkommande skrivelse 118:19 IFR - Member Clubs willing to organize the 2020 World 

Championships. Genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Inkommande skrivelse 120:19 IFR - Letter to all Delegates - repeated invitiation for the 

Meeting of Delegates and communication of provisional agenda. Soffie Modin och 

Anna W. Rexlinger deltar för rasklubben som hålls i samband med IFR IGP VM i 

Danmark under hösten.  

Lägerkommittén  

Inkommande skrivelse 115:19 Diskussionsprotokoll lägerkommittén.  

Södra lägret börjar nästa vecka, inkommer fortfarande anmälningar. 

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren att be om information om antal anmälda till norra lägret 

och när PM går ut till deltagarna.   

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera.  

Medlemstidningen Rottweilern 

Tidning nummer 3 har precis nått våra medlemmar.  

 

Tidningen ska lämnas till styrelsen för korrekturläsning senast 7 dagar innan den går till 

tryck. Uppdrogs åt Soffie Modin att meddela redaktionen. Manusstopp för tidning nr 4 

är den 15 augusti.  

 

Utskottet mental 

Inkommande skrivelse 111:19 Information SBK angående MT2017, skickat till utskottet 

som hanterar vidare.  

 

Inkommande skrivelse 123:19 SBK Sthlm Distriktet - uppdatering för MH figuranter, 

skickat till utskottet och Östra LO.  

 

Inkommande skrivelse 126:19 Mötesprotokoll utskottet mental genomgicks.  
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Uppdrogs åt Malin Åsander be om uppdatering kring Fönebanan och planerade MH. 

 

Utskottet prov och tävling  

Helen Randström rapporterade från rasmästerskapet i lydnad som fått mycket positiv 

feedback från deltagarna. 

 

Styrelsen gratulerar årets rasmästare i lydnad: 

Startklass, Mikaela Hellström med Sörsyltas Hexa 176,5 poäng/uppflyttningsresultat 

Lydnadsklass 1,  Anette Åslund med Go Solid´s Coma 279 poäng/ 1:a pris 

Lydnadsklass 2, Malin Olofsson med Humlegårdens Ängla 287 poäng/ 1:a pris 

 

Uppdrogs åt Helen Randström att be utskottet informera våra medlemmar via 

hemsida och Facebook om gällande lottningsregler vid de brukstävlingar som 

arrangeras av rasklubben, inklusive rasmästerskapen.  

 

Inkommande skrivelse 124:19 Avtalsmall prov och tävling. Styrelsen beslutade att 

godkänna avtalsmallen.  

 

Vid SM/VM kvalet för alla raser i Falkenberg den 15–16 juni deltog två rottweiler som 

båda visade framfötterna i det stora startfältet på 44 deltagare.  

Jimmy Nilsson med Eico Nivanus kom på 3:e plats med 274p 

Fredrik Stewenhag med Qvintåsgården Crut kom på 11:e plats med 257p 

Båda ekipagen är därmed kvalade till årets SM för alla raser, och 3:e placeringen för 

Jimmy och Eico innebar även en plats i det svenska laget till FCI VM i år.   

Styrelsen önskar stort grattis och lycka till!  

 

PR-shopen 

PR shoppen överlämnades till Soffie Modin i samband med SSU och det förekom 

försäljning under helgen. PR shoppen åker nu till Kosta lägret.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Inget att rapportera.  

 

Registerkommittén 

Inget att rapportera.   

 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inget att rapportera.  
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§ 10 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 109:19 Svar FS skrivelse från rasklubbarna gällande 

rasklubbskonferens. Rasklubbarna har gemensamt gått in med en önskan till SBK om 

att arrangera en rasklubbskonferens. FS är positiva, och man börjar med att ändra 

upplägg på org. konferensen för att ge utrymme till rasklubbarna.  

 Inkommande skrivelse 113:19 SBK info nr 5, 2019, genomgicks och har skickats ut 

internt.  

 Inkommande skrivelse 116:19 Försäkringsbevis klubbförsäkring, genomgicks och lades 

till handlingarna.  

 

Medlemsmöten 15 juli och 6 augusti, dagordning och presentationer genomgicks.  

 

Konferenslokal, lunch och middag är bokat för årsmötet 2020 på Scandic Örebro.  

§ 11 Genomgång av löpande verksamhet 

Inga ändringar sedan föregående möte.   

 

§ 12 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 

Nästa styrelsemöte är telefonmöte den 14 augusti 2019 kl. 19.00.  

 

§ 13 Mötets avslutande 

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

21.40 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Soffie Modin      Christina Sjögren  

Ordförande       Ledamot 
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Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

107:19 Forskningsnyheter nr 5 2019 

108:19 Bidrag exteriördomarkonferens 2019 

109:19 Svar FS skrivelse från rasklubbarna gällande rasklubbskonferens 

110:19 Information SBK exteriördomarkonferens 2019 

111:19 Information SBK angående MT2017 

112:19  Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2019 

113:19  SBK info nr 5, 2019 

114:19 Beskattning av utländska domare 

115:19 Diskussionsprotokoll lägerkommittén 

116:19  Försäkringsbevis klubbförsäkring 

117:19 Aspirantdomare dobermann och rottweiler 

118:19  IFR - Member Clubs willing to organize the 2020 World 

Championships 

119:19 Midsommartävling Västernorrlands LO 

120:19  IFR - Letter to all Delegates - repeated invitiation for the Meeting of 

Delegates and communication of provisional agenda 

121:19  Inbjudan till Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs 

ras- och specialklubbar 

122:19 Kurser och föreläsningar om avel & hälsa SKK 

123:19 SBK Sthlm Distriktet - uppdatering för MH figuranter 

124:19  Avtalsmall prov och tävling 

125:19 Kontaktförfrågan SBK Närkedistriktet 

126:19 Mötesprotokoll utskottet mental 

 

 

 

 


