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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-11-13 via telefon 

Närvarande: Vice ordförande Christina Sjögren, Sekreterare Anna Warburg Rexlinger, 

kassör Ann-Git Rammus, ledamot Helén Randström, ledamot Anna Lindgren, suppleant 

Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy.  

 

Anmält förhinder: Ordförande Soffie Modin, ledamot Malin Åsander. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Christina Sjögren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.13 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Anna Warburg Rexlinger valdes till sekreterare för mötet och Jeanette Söderlind valdes 

att tillsammans med ordförande justera protokollet.   

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Mötesprotokoll 2019-10-16 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag 

genomgås via e-post.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 158:19 - 179:19 genomgicks och behandlas under aktuell 

paragraf, bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2019-11-11 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR centralt 183016891–8                                            94 778,82 

AfR läger södra 183109603–5 197 663,26 

AfR läger norra 183168712–2 14 885,20 

AfR PR 183109605–0 37 095,22 

AfR Utställning 183109602–7 39 132,87 

   
   

Kassör Ann-Git har i dagarna tagit fram en preliminär resultatrapport för årets 

verksamhet, rapporten genomgicks kort. Det är fortfarande en del rapportering som 

återstår, och styrelsen ska hålla ett separat möte för ekonomisk uppföljning och 

budgetplanering för 2020 inom kort. 
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§ 8  Lokalområden 

Inkommande skrivelse 178:19 Västra LO gällande ekonomi. Västra LO har 

likviditetsproblem och ber om hjälp för att lösa det akuta i verksamheten. Styrelsen 

uppdrog åt Christina Sjögren att ta kontakt med lokalområdet för att lösa situationen.  

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Inkommande skrivelse 158:19 Forskningsnyheter nr 7 2019 genomgicks och lades till 

handlingarna. Sänt vidare till utskottet för information.  

 

Utskottet har skickat in information till tidningen på ämnet utfodring, som är kommande 

tema i tidningen.  

 

Utskottet är igång med att efterlysa fler medlemmar och har fått in ett par namn som 

man tar kontakt med. Utskottet föreslår att tillsätta Åsa Engström, styrelsen beslutade 

att tillsätta Åsa.  

 

Utskottet ser över hälsoprogrammet för JLPP, både information till medlemmarna och 

den nuvarande nivån i hälsoprogrammet.  

Inkommande skrivelse 179:19 Budgetförslag 2020 avel och hälsa. Hänskjuts till 

kommande budgetmöte.  

Utskottet exteriör 

Inkommande skrivelse 170:19 Budgetförslag exteriör 

Inkommande skrivelse 175:19 Verksamhetsberättelse exteriör 

Inkommande skrivelse 177:19 Auktorisation exteriördomare, skickat vidare till utskottet.  

Uppdrogs åt Jamie McCoy att be Yvonne Brink om en rapport från 

exteriördomarkonferensen som SBK arrangerade där Yvonne representerade 

rasklubben.  

Info-kommittén 

Efterlysning av personer som ska bemanna montern på Sthlm hundmässa i december 

går ut i dagarna. Vi är inte klara med den planerade ”standarmontern” utan får använda 

befintligt material till årets mässa.  

Internationell kontaktperson 

Inkommande skrivelse 166:19 IFR news, nytt datum för VM i IGP och FH i Ungern. 

Tävlingarna arrangeras 20–25 oktober.  

 

IFR informerar om att den italienska rottweilerklubben RCI inte längre erkänns av den 

italienska kennelklubben. RCI’s medlemskap i IFR upphör därför.  
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Lägerkommittén  

Inkommande skrivelse 163:19 Protokoll södra lägerkommittén och 164:19 Utvärdering 

Södra lägret 2019 genomgicks och lades till handlingarna. Styrelsen tackar för ännu ett 

väl genomfört läger.  

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren att be gruppen för norra lägret inkomma med 

budgetförslag för 2020.  

Medlemshanteringen 

Totalt sett har alla rasklubbar inom SBK tappat medlemmar under året och det är 

precis som för vår förening något som pågått under flera år. Styrelsen förde en kort 

diskussion om varför man är medlem respektive inte är medlem i rasklubben. Styrelsen 

kommer att föreslå att frågan om medlemstal, medlemmar etcetera ska diskuteras vid 

RASK-mötet i samband med organisationskonferensen.  

Medlemstidningen Rottweilern 

Manusstopp den 15 november för nummer 5 2019.  

Inkommande skrivelse 167:19 Budgetförslag 2019 tidningen. Hänskjuts till kommande 

budgetmöte.  

Utskottet mental 

Inkommande skrivelse 171:19 Mötesanteckningar mental och 172:19 Budgetförslag 

mental genomgicks. Hänskjuts till kommande budgetmöte.  

 

Inkommande skrivelse 176:19 Upplands LO gällande nya anvisningar för MH. På grund 

av nya anvisningar för MH blir bland annat el-hare krav på MH banor från årsskiftet 

vilket innebär en betydande oväntad utgift för lokalområdet. Styrelsen beslutade att gå 

in med ekonomiskt bidrag till Upplands LO och Västa LO för att banorna ska uppfylla 

gällande krav. Uppdrogs åt Malin Åsander att ta kontakt med utskottet samt ULO och 

Västra LO för att finna en lösning.  

 

Utskottet prov och tävling 

Inkommande skrivelse 159:19 Revidering av regler för Nose Work, 160:19 Remiss 

SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, 162:19 

Inbjudan till regelkonferens bruks, lydnad, rallylydnad skickas vidare till utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 173:19 Budgetförslag tävling. Hänskjuts till kommande 

budgetmöte.  

 

PR-shopen 

Inget att rapportera.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Förslag till RAS skickat till styrelsen. Genomgås vid kommande möte då Malin Åsander 

inte är med på dagens möte.   

 



Svenska Rottweilerklubben/AfR 

 Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
 Organisationsnummer 862501–2276 

  

Svenska Rottweilerklubben, protokoll nr 17–2019   4 av 5 

 

Registerkommittén 

Inkommande skrivelse 174:19 Verksamhetsplan registerkommittén.  

 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inkommande skrivelse 169:19 Budgetförslag vandringspriser. Hänskjuts till kommande 

budgetmöte.  

Uppdrogs åt Jeanette Söderlind att be Yvonne Brink sörja för annons om nominering 

till utmärkelser. Senast den 31 december ska evenutella nomineringar skickas in till 

styrelsen för beslut. 

§ 10 Övriga frågor 

Inkommande skrivelse 161:19 SBK-info nr 7, 2019. Genomgicks och lades till 

handlingarna.  

Inkommande skrivelse 165:19 Förfrågan från Upplands LO – profilprodukter. Vi har 

fortfarande ett antal mössor med tryck kvar. Styrelsen beslutade att avvakta med 

inköp av fler profilmössor.  

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka in kallelse till årsmötet till tidningen.  

 

§ 12 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 

Datum för kommande budgetmöte i november avtalas på mejl. Nästa ordinarie 

styrelsemöte är den 11 december kl. 19.00  

 

§ 13 Mötets avslutande 

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

kl.21.46 

 

Vid protokollet:    

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare  

 

Justeras: 

 

 

Christina Sjögren     Jeanette Söderlind 

Vice ordförande     Suppleant 
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Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

158:19 Forskningsnyheter nr 7 2019 

159:19 Revidering av regler för Nose Work 

160:19  Remiss SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

161:19  SBK-info nr 7, 2019 

162:19 Inbjudan till regelkonferens bruks, lydnad, rallylydnad 

163:19  Protokoll södra lägerkommittéen 

164:19 Utvärdering Södra lägret 2019 

165:19 Förfrågan från Upplands LO - profilprodukter 

166:19 IFR news 

167:19 Budgetförslag 2019 tidningen 

168:19  Mötesanteckningar mental 

169:19  Budgetförslag vandringspriser 

170:19  Budgetförslag exteriör 

171:19  Mötesanteckningar mental 

172:19  Budgetförslag mental 

173:19  Budgetförslag tävling  

174:19  Verksamhetsplan registerkommittén 

175:19  Verksamhetsberättelse exteriör 

176:19  Upplands LO gällande nya anvisningar för MH 

177:19  Auktorisation exteriördomare 

178:19  Västra LO gällande ekonomi 

179:19 Budgetförslag avel och hälsa 


