
Medlemsmöte 2019-08-06, Fönebasen  

 

Var: Fönebasen, Färila 

När:  tisdagen den 6 augusti, kl. 16.30 

Hur:  Traditionellt medlemsmöte med information och 

diskussion kring frågor som rör rasklubben, dess 

verksamhet och medlemmar. Allt genomfört i god anda och med högt till tak. 

Vem:  Alla medlemmar i Svenska Rottweilerklubben är varmt välkomna. 

 

Från styrelsen: Malin Åsander och Jeanette Söderlind 

Antal deltagare: 19 st 

Sekreterare: Jeanette Söderlind 

Justerare: Anki Järnberg 

 

Dagordning 
 

1. Aktuell information från styrelsen och uppföljning från tidigare medlemsmöte.  

Pågående omstrukturering av rasklubbens organisation. 

 

Ett utskott som tillkommer och som kommer benämnas läger/aktiviteter.  

 

Vi välkomnar nya och nygamla till våra utskott då fler personer behövs i våra utskott. 

 

 

Vi har en grupp som arbetar med att plocka fram en monter som ska profilera vår ras.  

Vi uppmuntrar fler att starta arbetsgrupper istället för att enbart lägga arbetsuppgifter på 

utskotten. 

 

Arbetet med RAS fortskrider och ligger ute på Rottweilerklubbens hemsidan. 

 

Lokalområden är få fungerande. Kennelklubben har ett förslag kring att arbeta med 

sektioner istället. Sektionerna ska arbeta nära styrelsen och styrelsen blir då ansvarig.  

 



Styrelsens arbete för att få ekonomin i balans är stort. En stor utgift för klubben är 

tidningen och vi diskuterar vidare vad som drar och hur inkomsterna ska öka. Vilket värde 

har tidningen? Vi fick för 2 år sedan frågan om att publicera reklam i tidningen men 

tackade då nej. Medlemmar önskar att vi vårdar våra sponsorer bättre. 

 

 

               3. Ideellt arbete – en förutsättning för vår verksamhet 

               LO Västernorrland ifrågasätter förslaget om sektioner. Frågeställningar kring hur ska 

               arbetet kring sektioner kommer se ut?  Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? 

              Hur fångar vi in nya medlemmar mer än uppfödarnas värvning.  Kan vi göra något åt den 

              kostnad uppfödarna ska betala vid värvning av medlemmar?  

Vi har tappat medlemmar som är våra egna uppfödare, tråkigt och varför? 

 

Uppfödarträffar är önskvärt för att motivera våra uppfödare att stå upp för 

Rottweilerklubben.  

 

Hur får vi ett värde i att vara medlem, få nya och bevara. 

Vi bör fortsätta med brukssatsningen. 

Det klubben bör ge är gemenskap, kunskap och information. 

Ordna rottweilerträffar i landet. 

Nå de yngre valpköparna. 

 

       4. Etik och moral inom vår organisation (SBK)  

         Vi diskuterade…Hur är vi snälla mot varandra på framför allt sociala medier?  

          

            5. Ordet är fritt – även kallat övriga frågor. Gärna konstruktiva förslag och diskussioner i  

            trevlig anda som hjälper hela rasklubben framåt. 

- Dagordningen till Norra lägret upplevs svårt att finna. Det bör stå som nyhet. 

- Vi måste se över sponsorer och vårda dessa relationer. Ännu upplevs att vissa 

prioriteras högre än andra. 

- Aktiviteterna kommer ut för sent och medlemmarna har svårt att hitta information. 

Mejl, facebook och instagram är medier som kan hjälpa spridning av nyheter och 

aktiviteter. 

- Fysisk postadress till Rottweilerklubben? Har vi sådan och hur hittar medlemmarna 

den? 

- Kring kontraktet om MH- banan i Ljusdal behöver styrelsen återkomma till de som 

driver frågan. 



 

Protokollet godkänt och justerat av: Ann katrin Jernberg 

 

 

 

 


