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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-10-16 via telefon 

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

Rammus, ledamot Helén Randström, ledamot Anna Lindgren, suppleant Jeanette Söderlind, 

suppleant Jamie McCoy.  

 

Anmält förhinder: Sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Malin Åsander.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl.19.14. 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Christina Sjögren valdes till sekreterare för mötet och Helén Randström valdes att 

tillsammans med ordförande justera protokollet.   

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från mötet 2019-09-28/29 är under justering. 

§ 5 Inkommande skrivelser 

Problem med dropbox gör att inkomna skrivelser hänskjuts till nästa möte. Akuta 

skrivelser hanteras via mail innan nästa styrelsemöte och redovisas på det mötet. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-10-15 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR centralt 183016891–8                                          122 688,57 

AfR läger södra 183109603–5 242 283,26 

AfR läger norra 183168712–2 5 769,20 

AfR PR 183109605–0 30 295,22 

AfR Utställning 183109602–7 40 246,87 

   
   

Lägerarrangemangen är ännu inte slutreglerade. Kassören jobbar på efter bästa 

förmåga nu när hon är skadad. 

För att avlasta kassören från det stora avstämningsarbete när det gäller inbetalningar 

från olika arrangemang öppnas tittarfunktion för representanter från prov och tävling 

samt mental. 
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§ 8  Lokalområden 

Soffie rapporterade från medlemsmöte under Skåne-Blekinge LO:s läger i Degeberga 

5/10. Mötet var positiva till ett omtag kring klubbens organisation och det var bra 

diskussioner kring frågorna om etik, moral och mervärde som medlem. Protokoll 

kommer. 

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Föreläsningen av Kjerstin Pettersson 12/10 var uppskattad.  

Utskottet exteriör 

Inget att rapportera. 

Info-kommittén 

Inget att rapportera. 

Internationell kontaktperson 

Inget att rapportera. 

Lägerkommittén  

Inget att rapportera. 

Medlemshanteringen 

Inget att rapportera. 

Medlemstidningen Rottweilern 

Soffies annons via FB om att vi önskar fler personer som kan jobba med tidningen har 

givit resultat. Intresserad person är sammankopplad med redaktionen för vidare 

samtal. 

Utskottet mental 

Mental har ett fysiskt möte 26-27/10. 26/10 möte för utskottet och 27/10 Mentaldag för 

medlemmar. 

Mental kommer att skicka två representanter till RAS/RUS-konferensen. 

Uppdrogs åt Anna Lindgren att kontakta Malin Åsander om mentals tankar i MT2017-

frågan. 

Utskottet prov och tävling  

Det ansökta (och godkända) IGP-provet 18/10 2020 kommer att behöva datum då det 

ligger för nära inpå Rottweiler VM 2020, inget nytt datum är klart ännu. 

IGP/BSL/BH-provet Västra LO 12/10 fick i sista stund ställas in på grund av avhopp 

från deltagare. 

PR-shopen 

Inget att rapportera. 
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Arbetsgruppen RAS 

SBK-centralt har återkopplat med ett antal frågor. Slutgiltigt förslag kommer inom kort. 

Registerkommittén 

Inget att rapportera. 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inget att rapportera. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Soffie har telefonmöte med Klas Widén i FS-s valberedning 17/10. Frågor inför mötet 

har skickats ut. Senast 25/11 ska vi lämnat förslag till valberedningen från klubben. 

 Ny broschyr. Förslag på brev att skicka ut till tänkbara annonsörer diskuterades. 

 

§ 11 Kommande styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte, telefon, 2019-11-13 kl.19.00. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande Soffie tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.21.32 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Christina Sjögren 

Vice ordförande 

 

Justeras: 

 

 

 

Soffie Modin     Helén Randström 

Ordförande      Ledamot 

 


