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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-09-28 – 2019-09-29 i Göteborg 

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, Vice ordförande Christina Sjögren, ledamot Malin 

Åsander, ledamot Anna Lindgren, suppleant Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy.  

 

Anmält förhinder: Sekreterare Anna Warburg Rexlinger, kassör Ann-Git Rammus, ledamot 

Helén Randström.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 2019-09-

28 kl. 09.40.  

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade söndagens möte 

öppnat kl.09.30. 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Christina Sjögren valdes till sekreterare för mötet och Anna Lindgren valdes att 

tillsammans med ordförande justera protokollet.   

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll 2019-08-14 genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 135:19 - 157:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

§ 7 Ekonomi 

Kassör Ann-Git Rammus har skadat sig och har därför ingen möjlighet att vara med på 

mötet men meddelar att arbetet fortlöper. 

§ 8  Lokalområden 

Inkommande skrivelse 152:19 Fråga från Upplands LO angående fodersponsor till 

SRM. För tillfället har klubben inga slutna avtal med någon foderleverantör. Uppdrogs 

åt Christina Sjögren att svara Upplands LO. 

§ 9 Utskott och kommittéer  

Uppdrogs åt samtliga i styrelsen att påminna utskott och kommittéer att delge 

inbjudningar, rapportera resultat, dela foton, uppmärksamma framgångar, påminna om 

aktiviteter etc. till hemsida, tidning, Facebook och Instagram. Klubbens Facebooksida, 

hemsida och tidningen kommer även fortsättningsvis att innehålla information inför ett 

arrangemang och resultat efter, detta bygger dock på att utskotten återkopplar. Om 

separata grupper, exempelvis rasSM bruks, startas på Facebook för klubbens olika  
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evenemang kan både utskott/kommitté och medlemmar vara delaktiga i att rapportera, 

dela foton, livesända mm.  

Utskottet avel och hälsa 

Just nu är det få anmälda till föreläsningen ”Fysisk aktivitet för ökad hållbarhet och 

prestation” 12/10 på SLU Ultuna. Uppdrogs åt Anna Warburg Rexlinger att påminna 

om arrangemanget på Facebook, Instagram och Facebook-gruppen RASK 2.0 igen. 

Stor annons fanns i senaste numret av Rottweilern. 

Utskottet ställer sig positivt till att det ska finnas rasinformatörer och bedömer att det 

bör vara ett par stycken. Helena Nylander som redan gör ett jättebra jobb som 

rasinformatör kan bli ett bra bollplank för nya rasinformatörer.  

Uppdrogs åt Anna Lindgren att ta en första kontakt med Gun Bergkvist för att vi ska ta 

tillvara Guns stora kunskap. 

Uppdrogs åt Malin Åsander att kontakta Agria för att få Agria Dogbreed info 2006-

2011. 

Inkommen skrivelse 151:19 Gratis kvällsföreläsning om hjärtsjukdomar hos hund, SKK, 

uppdrogs åt Anna Lindgren att vidarebefordra till utskottet avel och hälsa samt till 

Facebook och Instagram. 

Utskottet exteriör 

Inkommen skrivelse 135:19 Info om SRD från SKK, genomgicks och lades till 

handlingarna. 

Inkommen skrivelse 142:19 Auktorisation exteriördomare, genomgicks och lades till 

handlingarna. 

Inkommen skrivelse 149:19 Domarkompendium rottweiler, genomgicks och lades till 

handlingarna då skrivelsen är besvarad. 

Inkommen skrivelse 154:19 Utökning av rasregister. Uppdrogs åt Christina Sjögren 

att svara SBK att det från klubbens sida är ok att Jan Herngren deltar på 

exteriördomarkonferensen i oktober som ett led i sin utbildning. 

 

Utställningarna för 2021 är ansökta hos SBK och godkända, dock måste utställningen i 

Nora byta från 18/9 till 19/9. 

Info-kommittén 

Det har inkommit ett par offerter gällande ny hemsida men ytterligare är på väg. 

Klubben skulle behöva en intresserad och engagerad person som sköter klubbens 

Instagram konto. Uppdrogs åt Soffie Modin att efterfråga detta på Facebook och 

Instagram. 

Inkommen skrivelse 145:19 Inbjudan MyDog, genomgick och lades till handlingarna. 

Inkommen skrivelse 153:19 Anmälan MyDog Västra LO. Uppdrogs åt Christina 

Sjögren att återkoppla till Västra LO med en fråga om det går att byta till en mindre 

monter, 3x2m, eftersom den tänkta nya monterlooken är för det formatet. 

Inkommen skrivelse 150:19 Villkorsändring av Registreringsvillkor one.com. Är detta 

spam? Uppdrogs åt Anna Warburg Rexlinger att kolla igenom originalmailet. 
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Internationell kontaktperson 

Soffie Modin rapporterade från IFR:s delegatmöte i Danmark under VM, anteckningar 

från mötet kommer. Det är viktigt att vara på delegatmötena, det är ett bra tillfälle att 

påverka och nätverka. Återkopplingen tillbaka efter möten och möjligheten att kunna 

diskutera frågor utifrån vad klubben tycker i olika frågor på möten underlättas av att 

representanten är från styrelsen och väl insatt i frågorna. 

Lägerkommittén  

Inkommen skrivelse 144:19 Rapport södra lägerkommittén, genomgicks och lades till 

handlingarna. Styrelsen vill instämma i lägerkommitténs tack till Susanne Wilhelmsson 

för hennes många år och fina arbete i lägerkommittén. Styrelsen tillsätter, på förslag 

från lägerkommittén, Peter Kvist i södra lägerkommittén. Uppdrogs åt Christina 

Sjögren att be södra och norra lägerkommittéerna om en sammanfattning av 

respektive lägers utvärdering. 

Medlemshanteringen 

Inkomna skrivelser 139:19 och 156:19 Nya valpköpare, genomgicks och lades till 

handlingarna. Uppdrogs åt Malin Åsander och Anna Warburg Rexlinger att skapa ett 

förslag till välkomstmail till nya rottweilerägare. 

Medlemstidningen Rottweilern 

Sara Lindblom har meddelat att hon avgår av personliga skäl. Styrelsen vill tacka Sara 

för hennes fina insats. Rottweilern nr 4 har precis kommit ut med tema mentalitet, 

manusstopp för nr 5 är 15/11 och temat är hälsa och utfordring. Uppdrog åt Soffie 

Modin att efterlysa förstärkning till redaktionen samt att besvara Saras mail. 

Uppdrogs åt Soffie Modin att ta in offert på 150 exemplar. Uppdrogs åt Anna Lindgren 

att undersöka tekniska lösningar för en digital tidning. 

Utskottet mental 

Inkommen skrivelse 136:19 Blankett, Rapport om hund som visat oacceptabelt 

beteende. Vidarebefordras till utskottet mental, utskottet exteriör och utskottet prov och 

tävling. 

Inkommen skrivelse 146:19 Inbjudan RAS/RUS konferens. Vidarebefordras till utskottet 

mental. Klubben kommer att representeras av utskottet mental på konferensen samt 

Jamie McCoy på rasklubbsträffen. 

Inkommen skrivelse 155:19 Kopia av rapport acceptabelt beteende rottweiler. 

Vidarebefordras till utskottet mental. 

Utskottet prov och tävling  

Inkommande skrivelse 157:19 Informerades om ett beslut taget av VU (Soffie Modin 

deltog ej i beslutet) angående att klubben betalar avslutningsmiddagen för deltagarna 

från Sverige under IGP VM i Danmark. Kostnaden för denna middag har tidigare ingått 

i deltagaravgiften (detta då all dokumentation lämnas ut under middagen) men denna 

gång valde arrangörerna att hantera den separat.  

Uppdrogs åt Helen Randström att kontakta FMM-deltagarna angående deras 

möjlighet till ersättning för anmälningsavgiften. 
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Nytt datum för rasmästerskap brukspatrull, 5/9–2020 Ockelbo BK. Uppdrogs åt Anna 

Warburg Rexlinger att uppdatera av verksamhetskalendern. 

Inkommen skrivelse 140:19 Ansökta prov 2020 IGP, genomgicks och lades till 

handlingarna. Även ansökan för rasmästerskap bruks 2020 är gjord och kommer att 

arrangeras ihop med rasmästerskap IGP på Skutskärs BK. 

Resultat från FMM (Försvarsmaktsmästerskapen) Tånga hed 23-25 augusti 2019:  

4:e plats, Jenny Johansson med Jinx Virago, 936,5p, godkänd 

7:e plats, Lars Bispgård med Hottonia’s Drama Queen, 898,5p, godkänd 

9:e plats, Malin Åsander med Just Ask Tiger, 873p, godkänd 

12:e plats, Roger Eriksson med Orkanens Coola Chilla, 788p, godkänd (bästa 

patrullstig) 

16:e plats, Åsa Sternrot med Arcanorums Glittra, 896,5p (näst bästa spår) 

 

Rasmästare i patrull vid rasmästerskapen på Ljusdals BK 31 augusti 2019: 

Lägre klass, Lars Bispgård med Hottonia’s Drama Queen, uppflyttad 

 

FCI VM i Österrike 11-15 september 2019: 
Jimmy Nilsson och Eico Nivanus var ett av två rottisekipage på FCI VM, deltog gjorde 
cirka 150 raser mestadels mallar och schäfer. Eico presterade lika fint på VM alla raser 
som han gjort på hemmaplan och höll samma kvalitet i sitt arbete. 
81-91-92 = 264p och en 31:a plats och bästa svenska ekipage. 
 
IFR FH VM i Danmark 17 september 2019: 
VM genomfördes i FH1 och FH2 med cirka 15 startande, Sverige representerades av 
Matilda Oinas med Just Ask Dixie i FH1 och Malin Olofsson med Humlegårdens Ängla 
i FH2, tyvärr så bestod ingen i startfältet sina prov pga hårda väderförhållanden.  
 
IFR IGP VM i Danmark 19-21 september 2019: 
Cirka 60 startande från 16 länder. Sverige tog hem lagbrons, bakom IGP nationerna 
Tjeckien och Tyskland. 

8:e plats, Fredrik Stewenhag & Qvintåsgården Crut A-90 B-94 C-80 =264p 
15:e plats, Madde Daleo & Just Ask Yale A-88 B-94 C-73 =255p  
20:e plats, Lina Karlsson & Team Extreme Duracell A-95 B-72 C-80 =247p 
26:e plats, Patrik Törngren & Team Extreme Dash A-80 B-74 C-86 =240p  
oplac Jimmy Nilsson & Eico Nivanus A-94 B-83 C-disq =disq (släpper ej vid 
kommando) 
 
Rasmästare i bruks vid rasmästerskapen på Gävle BK 20-22 september 2019: 

Sök lägre klass, Monica Peters med Andros Qitzi, uppflyttad 

Sök högre klass, Åsa Jarl med Stensby Coco, godkänd 

Sök elitklass, Hans Öijerstedt med Andros Qalle, godkänd 

Spår appellklass, Lotta Jägare med Kämpaglöds Loviz, uppflyttad 

Spår lägre klass, Tommy Gråfalk med Andros Qnyppla, uppflyttad 

Spår högre klass, Karin Fridell med Lyckovinstens Gullegrym, uppflyttad 

Spår elitklass, Linda Säveros med Kaztuz Eureka, cert 

 

Rasmästare i rallylydnad vid rasmästerskapen på Gävle BK 20-22 september 2019: 

Nybörjare, Johanna Fredholm med Chiltanas Lawless Luke, 84p 
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Fortsättning, Emma Eriksson med Jaktlivet’s Bella, 88p 

Avancerad, ingen rottweiler deltog 

Mästarklass, ingen rottweiler deltog 

 

Kompletta resultat för tävlingarna finns på SBK Tävling. 

 

PR-shopen 

Inkommen skrivelse 147:19 Rapport PR-Shoppen, genomgicks och lades till 

handlingarna. Försäljning har skett på södra lägret i Kosta samt på rasmästerskapen i 

Gävle. 

Arbetsgruppen RAS 

Arbetet pågår, arbetsgruppens slutliga förslag kommer till styrelsen inför nästa 

styrelsemöte. 

Registerkommittén 

Inget att rapportera. 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Diskuteras på nästa fysiska möte. 

§ 10 Övriga frågor 

Fråga har kommit från Barbro Olsson på SBK samt från senaste dialogmötet angående 

att man vill att rasklubbarna tar fram ett par kontaktpersoner som hjälper till att sätta 

dagordningen för RASK-delen av organisationskonferensen. Uppdrogs åt Soffie 

Modin att via Facebookgruppen RASK 2.0 informera om detta önskemål och kolla 

intresset. Uppdrogs åt Christina Sjögren att kontakta Bengt Blomqvist angående 

frågan om den eventuella extra kostnaden för en extra hotellnatt i samband med 

konferensen. 

Inkommande skrivelse 137:19 Offert Karlskoga Hotell, genomgicks och lades till 

handlingarna. 

Inkommande skrivelse 138:19 Årsmöteslokal Karlskoga, genomgicks och lades till 

handlingarna. 

Inkommande skrivelse 141:19 Medlemsfråga gällande uppfödare. Skrivelsen är 

besvarad och hänvisad till SKK, skrivelsen lades därför till handlingarna. 

Inkommen skrivelse 143:19 Förfrågan samarbete Medborgarskolan. Uppdrogs åt 

Soffie att besvara förfrågan. 

 Inkommen skrivelse 148:19 Reklam Tånga-hed. Vidarebefordras till utskottet exteriör, 

utskottet prov och tävling samt till lägerkommittén. 

 

 Nytt monterutseende MyDOG/Stockholms Hundmässa. Diskussion kring hur en ny 

monter bör se ut för klubben. Fortsatt diskussion ska ske kring hur vi vill profilera rasen. 

Uppdrogs åt Jeanette Söderlind att kolla på idéer och kostnader med sin sambo som 

jobbar med marknadsföring och med att ta fram marknadsföringsmaterial. Väntar även 

på svar från firma som tar fram montermaterial. 

 Dialoggrupp Blå. Christina Sjögren informerade från senaste dialogmötet. Antalet 

medlemmar inom SBK har ökat sedan årsskiftet med närmare 1000 personer. Tullen, 

polisen, kriminalvården och försvaret är intresserade av att vara med och utforma 

utbildningen kring specialsök inom SBK. Organisationskonferensen och  
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rasklubbsträffen 2020 diskuterades. Nya SBK Tävling ska vara klart att köra skarpt 

from årsskiftet, pilot pågår. 

 Ny broschyr. Christina Sjögren informerade om att JS Sverige nu har startat sitt arbete 

med att leta tänkbara sponsorer till informationsbroschyren. Deras lista med förslag på 

annonsörer för dem att kontakta kommer inom kort för påseende. 

 Uppdrogs åt samtliga styrelsemedlemmar att till nästa styrelsemöte fundera över 

vilken/vilka medlem/medlemmar vi skulle vilja kalla som hedersmedlemmar eller ge 

någon annan form av utmärkelse. 

 Uppdrogs åt Anna Warburg Rexlinger att påminna om att motioner till årsmötet ska 

vara inne senast 15/10. 

 Ny logga. Inskickat förslag från Jamie McCoy diskuterades. Uppdrogs åt Jamie att 

återkoppla till designern vad som gäller för logotyper enligt SBK:s hemsida och att be 

designern jobba vidare på förslaget. 

 Uppdragslistan genomgicks och uppdaterades. 

Ersättningspolicy. Uppdrogs åt Soffie Modin och Malin Åsander att ta fram förslag på 

detta. 

 Profil. Diskussion kring profilering av rasen. 

§ 12 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 

Nästa styrelsemöte, telefon, 2019-10-16 kl.19.00. 

 Årets sista fysiska möte ställs in och ersätts av telefonmöten. 

 

§ 13 Mötets avslutande 

Lördagens möte avslutades kl.18.45. 

 Söndagens möte avslutades kl.12.00. 

 Ordförande Soffie Modin tackade för engagemang och trevliga diskussioner under två 

dagars möte. 

 

Vid protokollet:    

 

 

Christina Sjögren 

Vice ordförande 

Justeras: 

 

 

Soffie Modin     Anna Lindgren 

Ordförande      Ledamot 
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Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

 

135:19 Info om SRD från SKK 

136:19  Blankett, Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende 

137:19 Offert Karlskoga Hotell 

138:19  Årsmöteslokal Karlskoga 

139:19 Nya valpköpare 

140:19 Ansökta prov 2020 IGP 

141:19 Medlemsfråga gällande uppfödare 

142:19  Auktorisation exteriördomare 

143:19  Förfrågan samarbete 

144:19  Rapport södra lägerkommittén 

145:19  Inbjudan MyDog 

146:19 Inbjudan RAS/RUS konferens 

147:19  Rapport PR-Shoppen 

148:19 Reklam Tånga-hed 

149:19 Domarkompendium rottweiler 

150:19 Villkorsändring av Registreringsvillkor one.com 

151:19  Föreläsning SKK 

152:19 Fråga ULO 

153:19  Anmälan MyDog VLO 

154:19 Utökning av rasregister 

155:19  Kopia av rapport acceptabelt beteende rottweiler 

156:19  Nya valpköpare 

157:19 Förfrågan IGP VM 

 

 


