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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-08-14 via telefon 

Närvarande: Vice ordförande Christina Sjögren, kassör Ann-Git Rammus, sekreterare Anna 

Warburg Rexlinger, ledamot Helén Randström, ledamot Malin Åsander, ledamot Anna 

Lindgren, suppleant Jeanette Söderlind. 

 

Anmält förhinder: Ordförande Soffie Modin, suppleant Jamie McCoy. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Christina Sjögren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.08 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Anna Warburg Rexlinger valdes till sekreterare för mötet och Ann-Git Rammus valdes 

att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Mötesprotokoll 2019-07-10 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag 

stäms av via e-post.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 127:19–134:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-08-12 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR centralt 183016891–8                                          104 748,79 

AfR läger södra 183109603–5 242 723,26 

AfR läger norra 183168712–2 46 749,20 

AfR PR 183109605–0 17 805,72 

AfR Utställning 183109602–7 52 495,87 

   
   

Halvårsavstämning för utskott och styrelsen genomgicks och diskuterades. En inställd 

utställning och högre funktionärskostnader än budgeterat innebär att vi inte kan räkna 

med överskott från exteriör. En utställning kvarstår.  
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Styrelsens stora geografiska spridning har inneburit högre resekostnader än 

budgeterat. Det är positivt med representation från hela landet, men det blir trots allt en 

större utgift.  

 

PR-shopen har hitintills inte sålt som förväntat. Övrig verksamhet ser ut att vara i fas 

såhär långt. Södra och norra lägret är inte (ekonomiskt) avslutade ännu.   

Pengarna från gamla SSU-kontot är fördelade mellan de utskott som varit delaktiga i 

arrangemanget

Styrelsen diskuterade fakturering för kostnader mellan utskott. När rasklubbens utskott 

samarrangerar ska detta ske utan vinstpåslag. Mat, priser etc. ska faktureras till 

självkostnadspris.  

 

Lena Jonsson har fått betalningsbehörighet till kontot för norra lägret.  

 

§ 8  Lokalområden 

Inget att rapportera.  

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Föreläsningen om friskvård i oktober sker i samarbete med Universitetsdjursjukhuset 

på SLU och det innebär att rasklubben inte har någon kostnad för lokal. Föreläsningen 

kommer vara öppen för hundägare till alla raser och inbjudan skickas till övriga 

rasklubbar inom SBK.  

 

Utskottet exteriör 

Utskottet exteriör föreslår att tillsätta Felicia Friberg till utskottet. Styrelsen beslutade 

enligt förslaget.  

Inkommande skrivelser 128:19 Förslag utställningar 2021. Styrelsen önskar en större 

geografisk spridning på utställningarna och diskuterade antalet officiella utställningar. 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger och Jamie McCoy att ta en diskussion med utskottet.  

Info-kommittén 

Inkommande skrivelser 134:19 Bekräftelse på anmälan till rasklubbstorget vid SHM 

2019, genomgicks och lades till handlingarna.  

Arbetet med nya hemsidan pågår och vi väntar skriftliga offerter.  

Internationell kontaktperson 

Inkommande skrivelser 129:19 IFR - Letter to all Delegates, diskussion. 

Inkommande skrivelser 130:19 IFR - information till länder som ansökt om medlemskap 

Inkommande skrivelser 131:19 IFR- korrespondensansökan medlemskap 

 

Uppdrogs åt Soffie Modin att kontakt med IFR och eventuellt övriga nordiska länder för 

att höra hur IFR:s förslag påverkar de svenska reglerna. Hänskjuter beslut till nästa 

möte.  
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Inkommande skrivelser 133:19 Brev från Serbiens rottweilerklubb gällande förslag IFR, 

genomgicks och lades till handlingarna.  

Lägerkommittén  

Båda läger genomförda. Väntar rapport på ekonomi och deltagarenkät. 

Medlemshanteringen 

Medlemsantalet i föreningen ligger i stort sett på samma nivå som vid årsskiftet. 

Uppdrogs åt samtliga styrelsens medlemmar att till fysiska mötet fundera över förslag 

till ”värvarkampanj” för nya medlemmar.  

Medlemstidningen Rottweilern 

Manusstopp för tidningen är i morgon den 15 augusti och detta nummer har tema 

”mentalitet”.  

Utskottet mental 

Nya rasprofilen för MH finns nu ute på hemsidan, har delats på Facebook och kommer 

även att presenteras i nästa nummer av tidningen med tema mental. 

 

Ett avtal gällande mentalbanan på Föne har skickats in till styrelsen. Utskottet mental 

har frågor gällande avtalet och styrelsen inväntar därför ytterligare information från 

utskottet.  

 

Utskottet har deltagit i ytterligare ett möte om mental-index med SKK. Det kommer en 

rapport inom kort som även kommer att kunna presenteras för medlemmarna. 

 

Kommande helg ska fem rottweiler genomgå MT2017 i Skellefteå för att delta i 

utskottet avel och hälsas (SBK) utvärdering. Anna Lindgren kommer att delta för 

styrelsens räkning.  

 

Tidigare i månaden hölls en mentalföreläsning i Tollarp i samarbete med Skåne-

Blekinge LO. Det har kommit mycket positiv feedback från de drygt 20 deltagarna.  

 

Utskottet håller figurantutbildning kommande helg.  

 

Utskottet prov och tävling  

Datum för rasmästerskap 2020. RSM för bruks och IGP, sista helgen i maj i Skutskär. 

Lydnad och rally i samband med SSU. 

 

Skicka med utskottet att titta på samordning av RSM med andra SBK-raser i de grenar 

där vi inte har så många deltagande rottweiler.  

 

PR-shopen 

Försäljning i samband med södra lägret. Ligger lägre än väntat i förhållande till budget 

men det återstår ett par försäljningstillfällen under året.  

 

  



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

 Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
 Organisationsnummer 862501–2276 

  

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 13–2019   4 av 6 

 

Arbetsgruppen RAS 

Det har framkommit att det kan finnas skillnader i data som rasklubben fått fram via 

SBK / Lathunden och det underlag SLU har för sitt arbete med mentalindex. 

Arbetsgruppen har tagit kontakt med utskottet mental för att säkerställa att underlaget i 

RAS är korrekt innan man skickar in för granskning.  

Registerkommittén 

Inget att rapportera.  

 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inget att rapportera.  

 

§ 10 Övriga frågor 
Medlemsmöten har hållits på södra och norra lägret och Malin, Christina och Jeanette 

lämnade en rapport till övriga i styrelsen. Anteckningar kommer ut på hemsidan så 

snart de är justerade.  

 

Föreslogs att rasklubben nominerar Veronica Nilsson till Agriastipendiet, årets eldsjäl. 

Uppdrogs åt Anna Warburg Rexlinger att författa en nominering.  

 Inkommande skrivelse 132:19 Anteckningar dialogmöte SBK. Christina Sjögren 

lämnade rapport till övriga i styrelsen. SBK ville bland annat veta hur rasklubbarna 

ställer sig till planerat upplägg och ekonomi kring org. konferens/rasklubbskonferens för 

att möta rasklubbarnas önskemål om en egen konferens.  

 

Distrikten i vår dialoggrupp önskar att rasklubbarna blir mer aktiva i distrikten och söker 

samverkan.  

§ 11 Genomgång av löpande verksamhet 

Inga ändringar sedan föregående möte.   

§ 12 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 

Nästa styrelsemöte är telefonmöte den 11 september 2019 kl. 19.00. Christina bokar 

hotell till fysiska mötet 28–29 september.  

 

§ 13 Mötets avslutande 

Vice ordförande Christina Sjögren tackar alla för visat intresse och förklarar mötet 

avslutat kl. 22.06 
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Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Christina Sjögren      Ann-Git Rammus 

Vice ordförande      Kassör 
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Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

 

 

 


