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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2019-09-11 via telefon 

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, vice ordförande Christina Sjögren, sekreterare Anna 

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

Lindgren, suppleant Jamie McCoy. 

 

Anmält förhinder: Kassör Ann-Git Rammus, suppleant Jeanette Söderlind. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 20.00 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes.  

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Anna Warburg Rexlinger valdes till sekreterare för mötet och Helén Randström valdes 

att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

§ 4 Ansökan utställningar 2021 

Nytt förslag från utskottet exteriör officiella utställningar:  

Göteborg 7 mars, årsmötesutställning 

Eskilstuna 4 juli, sommarspecialen  

Nora 18 september, höstspecialen  

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Större spridning till 2022.  

§ 5 IFR-möte september 2019 

Inkommande skrivelser 120:19, 129:19, 130:19, 131:19 gällande ärenden inför 

delegatmöte september 2019 i Danmark. Ordförande Soffie Modin representerar 

rasklubben vid mötet.  

 

Förslag från IFR:s styrelse:  

1. Ändring av IFR:s stadgar gällande medlemskap. Styrelsen föreslår att man inför två 

typer av medlemskap, fullt medlemskap och interimistiskt medlemskap.  

 

2. Krav på medlemsländer. För att erhålla fullt medlemskap skall den aktuella 

rasklubben enligt IFR:s styrelse uppfylla följande;  

a) rasklubben ska arrangera (socialt) beteende test   

b) uppfylla särskilda minimikrav för avel på hundar 

 

Vi är positivt inställda till förslag 1 och 2 men vi vill se ett mer konkret, tydligt och 

lättförståeligt förslag för att kunna rösta ja. Som det är formulerat nu skulle inte vårt 

svenska MH uppfylla kriterierna.    
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3. Internationellt erkännande av avelstest  

Vi önskar ett tydligare formulerat förslag för att kunna ta ställning.  

Inför delegatmötet har medlemsansökningar inkommit från: 

Rottweiler Club de Espagna ARCE, Bolivia, Hiros Hugarian Rottweiler Association, 

HRK Kroatien, NBRC Belgien, Slovakien, RKNA Inc Kanada.  

 

Styrelsens generella hållning är att ett land endast kan ha en officiell rasklubb och att 

man därför inte bör tillstyrka ansökningar från länder med flera rasklubbar. Om det inte 

finns enighet nationellt så ser vi att det potentiellt kan innebära vissa svårigheter inom 

ramarna för det internationella arbetet i IFR.  

 

Ordförande Soffie Modin har styrelsens förtroende att rösta med utgångspunkt i de 

diskussioner som förts inom styrelsen och den information som framkommer vid mötet.  

 

§ 6 Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

§ 7 Kommande styrelsemöte 

Stämmer av på mejl inför fysiska mötet i Göteborg 28–29. 

§ 8 Mötets avslutande 

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

21.00. 
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Vid protokollet:    

 

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Soffie Modin      Helen Randström 

Ordförande       Ledamot 

 

 

 

 


