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ÅRET SOM GÅTT
Ännu ett verksamhetsår har avslutats och
ska nu summeras i Svenska
Rottweilerklubben. Vi har tagit oss
välbehållna igenom de första 20 åren av
2000-talet, och det har varit händelserika
år för vår förening och vår älskade ras. Nu
står vi inför nya utmaningar tillsammans!
Efter en lite kämpig start på
verksamhetsåret 2019 har styrelsen lagt
mycket fokus på att skapa arbetsro och
arbetslust i föreningsarbetet. Det är viktigt
att komma ihåg att föreningsarbete ska ge
energi och glädje, även om det ibland
också kräver en hel del av oss. Det ska
vara en källa till inspiration och utveckla
oss. Både som hundmänniskor och
privatpersoner. Det är viktigt att vi har det
med oss och hela tiden tänker på att vi gör
vårt bästa för att bidra till en positiv och
inkluderande verksamhet.
Förändringsarbete tar tid. Både att planera
för och genomföra. Det är dessutom viktigt
att följa upp och utvärdera de förändringar
man genomför. På många områden har
styrelsens arbete under året handlat om
att fortsätta förvalta och förfina det
förändringsarbete vi påbörjade 2018. Vi
har kommit långt, men det finns mycket
kvar att göra ännu. Ett arbete vi i styrelsen
ser fram emot att fullfölja.

Styrelsen har under året varit fulltalig och
det har betytt en enorm lättnad jämfört
med 2018. Varje medlem i styrelsen är
viktigt för att vi ska klara av att ge allt i vårt
uppdrag. Därför är det glädjande att så
många också ställer upp för omval.
Kontinuitet är en styrka och vi har påbörjat
så mycket tillsammans som vi nu vill ”ro i
land” under de kommande åren.
Arbetet med målstyrning inom rasklubben
pågår fortsatt. Inför verksamhetsåret 2019
gjorde vi en större översyn av rasklubbens
mål och gjorde en del ändringar i både
målformulering och uppföljning. Vi ser en
klar förbättring i möjligheterna att följa upp
och utvärdera våra mål och det hoppas vi
att ni kan se i årets verksamhetsberättelse.
Ekonomi har varit ett återkommande ämne
för diskussion. Efter många år av
minskade inkomster men fortsatt höga
utgifter var vi tvungna att ställa om och få
en mer hållbar syn på ekonomi för att
långsiktigt säkra rasklubbens verksamhet.
Ett av målen gällande ekonomi som
fastställdes vid årsmötet 2019 var att
rasklubben skulle redovisa ett årsresultat
utan underskott, och det har vi lyckats
med.
Som vanligt vill vi, hela styrelsen, rikta ett
stort och hjärtligt TACK till alla våra
utskott, kommittéer, arbetsgrupper,
lokalområden och inte minst medlemmar
som varit en del av rasklubbens
verksamhet. Ni har bidragit till och skapat
aktiviteter, tävlingar, stöttat uppfödare och
valpköpare samt representerat rasklubben
på olika nationella och internationella
tävlingar. Utan er hade inget av det vi gör
varit möjligt!

Ordförande Soffie Modin
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ORGANISATION
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar 2019-12-31 uppgick till 1 134.
Medlemsantal
Förändring

2014
1 414
-45

2015
1 331
-83

2016
1 294
-37

2017
1 252
-42

2018
1 208
-44

2019
1 134
-74

Medlemmar 2018-12-31 till 2019-12-31
Antal medlemmar
från
1 208

Utträdda
268

Inträdda
194

Antal medlemmar
till
1 134

Nettoförändring
-74

Målet för rasklubben de senaste åren har varit att stoppa den nedåtgående trenden i antal
medlemmar. De planerade insatserna har dessvärre inte gett önskat resultat ännu, och den
nedåtgående trenden håller i sig. Rasklubbens medlemstal har minskat varje år sedan 2009.
En del av insatserna för att öka medlemsantalet har inte genomförts som planerat under året,
andra insatser har ett längre tidsperspektiv och vi hoppas att de ska ge resultat på sikt.
Styrelsen har löpande fört diskussioner kring medlemstal och medlemsutveckling under året.
Bland annat kring vad som är en rimlig medlemsnivå och hur vi ska definiera våra mål.
Baserat på antal registrerade rottweiler de senaste 7 åren är ca. 24% av de som köpt en
hund under denna period, medlemmar i rottweilerklubben per den sista december 2019.
Mellan 2003 och 2009 registrerades flest antal rottweiler i Sverige någonsin och antalet
medlemmar i rasklubben 2009 var det högsta vi har haft, drygt 2000 medlemmar. Men det
motsvarar bara ca. 22 % av de hundar som registrerades under perioden. Vi har alltså en
högre procentandel som är medlemmar i rasklubben nu än vi hade för 10 år sedan.
Det övergripande målet är fortsatt att öka antalet medlemmar. Men till vad? Vad är vårt mål,
vad är ett rimligt mål? De frågorna har styrelsen utgått från under arbetet med att sätta
framtida mål och delmål för rasklubbens medlemstal.
Styrelsen har under året tagit initiativ till en diskussion med övriga rasklubbar inom SBK
gällande medlemstal och värvning, för att utbyta tankar och idéer och lära av varandra. Det
arbetet hoppas vi ska leda till fler konkreta insatser under de kommande åren.
Under året har det även tagits fram ett välkomstbrev och en rutin för att kontakta nya
rottweilerägare och inbjuda till rasklubbens verksamhet och gemenskap. Välkomstbrevet
skickas ut med start 2020.
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Aktiva lokalområden 2019
Skåne-Blekinge, Uppland, Västernorrland/Övre Norrland, Västra, Östra-Sörmland.

Inaktiva lokalområden 2019
Dalarna, Gotland, Gävleborg, Mellannorrland, Nedre Norrland, Närke, Småland-Öland,
Skaraborg, Värmland-Dalsland, Östergötland.
Våra aktiva lokalområden står för en stor del av de aktiviteter som arrangeras för
rottweilerägare runt om i landet och de fyller en viktig funktion i föreningen. Samtidigt är de
flesta lokalområden inaktiva, och det gör att tillgången på aktiviteter många gånger är ojämnt
fördelad över landet.
Många förtroendevalda, nuvarande och tidigare, i våra lokalområden upplever att
styrelsearbetet och den administration som kommer med detta är till hinder för att bedriva
lokal verksamhet. Det är även svårt att hitta personer som vill delta i styrelsearbetet.
Utmaningarna för den lokala verksamheten har varit kännbara under många år och olika
lösningar har diskuterats både inom rasklubben och på central nivå inom Svenska
Brukshundklubben. Under 2019 reviderades Svenska Brukshundklubbens stadgar. En av
förändringarna är införandet av sektioner. Sektionerna är ett alternativ för lokal verksamhet
när man inte har möjlighet att samla en hel styrelse för att bilda ett lokalområde. Styrelsen
har även tagit fram ett förslag till ny organisation för rasklubbens utskott som ska göra det
möjligt att bedriva lokal verksamhet utan allt ”krångel” som kommer med att driva ett
lokalområde.
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STYRELSEN

Ordförande: Soffie Modin
Vice ordförande: Christina Sjögren
Kassör: Ann-Git Rammus
Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger
Ledamot: Malin Åsander
Ledamot: Anna Lindgren
Ledamot: Helén Randström

Suppleant: Jeanette Söderlind
Suppleant: Jamie McCoy
Verkställande utskottet (VU)
Soffie Modin, Christina Sjögren, Ann-Git
Rammus, Anna Warburg Rexlinger

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 18 protokollförda sammanträden, varav två
fysiska möten.

Valberedning
Anette Gustafsson (sammankallande), Lisa Bergman, Diana Birgersson.

Revisorer
Lars Rehn, Helen Wallman.

Revisorssuppleanter
Lotta Jägare, Tina Grankvist.

Medlemsmöten, ordinarie och extra
Den 15 juli i Kosta, Småland.
Den 6 augusti på Fönebasen, Färila.
Den 5 oktober i Degeberga, Skåne (tillsammans med Skåne-Blekinge LO).
Vid SBK:s Organisationskonferens 2019 representerades rasklubben av sekreterare Anna
Warburg Rexlinger och ledamot Malin Åsander. Vid SBK:s Förbundskongress
representerades rasklubben av ordförande Soffie Modin och sekreterare Anna Warburg
Rexlinger.
Svenska Rottweilerklubben har under 2019 ingått i ”dialoggrupp blå”, ett forum för
informationsutbyte mellan SBK, rasklubbar och distrikt. Under verksamhetsåret har styrelsen
inbjudits till och deltagit i sammanlagt fyra möten.
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UPPFÖLJNING ÅRSMÖTE 2019
Motioner vid årsmötet 2019
Det förelåg inga motioner till årsmötet.

Övriga uppdrag vid årsmötet 2019
Årsmötet gav inga övriga uppdrag till styrelsen.

Motion vid årsmötet 2018
Vid årsmötet 2018 antogs en motion som innebar att styrelsen fick i uppdrag att fastställa
kriterier för tillstyrkande av ansökan till exteriördomare, vidareutbildning till exteriördomare för
rottweiler samt kriterier för att benämnas som rasspecialist av rasklubben.
Styrelsen har under 2019 arbetat fram kriterer i enlighet med motionen och informationen
kommer att finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida.
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UPPFÖLJNING AV MÅL 2019
SEX ÖVERGRIPANDE MÅL 2019
Vid årsmötet 2019 fastställdes sex övergripande mål för föreningens verksamhet. Målen var
en vidareutveckling av rasklubbens tidigare mål, men framför allt omarbetades formen för
målen. Målen skulle vara tydligare, mer relevanta och i större utsträckning möjliga att följa
upp.
Generellt har vi inte kommit så långt som vi hade önskat och hoppats på under 2019 i
förhållande till att uppnå våra mål. Det finns flera orsaker till det. Bland annat har styrelsen
identifierat att vi behöver bli bättre på att bryta ner målen till konkreta handlingar för
respektive utskott, lokalområde, medlem, och följa upp dessa löpande.
Nedan följer en uppföljning av målen för 2019/2020.

Mål: Öppen och transparent organisation
En öppen och transparent organisation ger möjlighet till ökad delaktighet och är nödvändigt
för att man som medlem ska kunna följa med i föreningens arbete.

Delmål för 2019/2020
❖ Ny organisation ska vara implementerad Q2 2019
❖ Styrelsens mötesprotokoll ska publiceras enligt deadline
❖ Ny hemsida senast Q4 2019

Uppföljning
❖ Implementering av ny organisation är påbörjad men inte slutförd
❖ Med undantag för två är samtliga protokoll publicerade inom en månad från mötesdatum
❖ Arbetet med en ny hemsida är påbörjat men inte slutfört
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Mål: Sprida kunskap om rottweiler
Genom att sprida kunskap om rottweiler kan vi öka chanserna för en lyckad matchning
mellan hund och hundägare och det leder till ett bättre hundliv och hundägande. Genom att
sprida kunskap om rottweiler kan vi även visa på den nytta vår ras gör i samhället.

Delmål för 2019/2020
❖
❖
❖
❖

Antalet hänvisade kullar via rasklubben ska under 2020 vara fler än 10
Ny informationsbroschyr Q4 2019
Ny hemsida senast Q4 2019
Öka antalet aktiviteter från föregående år

❖
❖
❖
❖
❖

Uppföljning:
Antalen hänvisade kullar 2019 var 9 – målet avser 2020
Arbetet med en ny informationsbroschyr är påbörjat men inte slutfört
Arbetet med en ny hemsida är påbörjat men inte slutfört
Under 2019 har rasklubben totalt sett arrangerat fler aktiviteter än 2018

Mål: Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga
tjänster
Rottweiler är en brukshund och fler rottweiler bör delta vid bruksprov, mentalprov och delta i
samhällsnyttiga insatser.

Delmål för 2019/2020:
❖ Ökat antal deltagare vid Brukssatsningen från föregående år
❖ Ökat antal startande vid MH, MT, bruksprov och i samhällsnytta
❖ Ökat antal deltagare vid rasklubbens aktiviteter

Uppföljning:
❖ Antalet tillfällen av brukssatsningen och antalet deltagare var lägre 2019 än 2018
❖ Antal deltagande rottweiler vid MH, MT, bruksprov, IGP och Tjh-cert har ökat mot 2018
❖ Antalet deltagare vid rasklubbens aktiviteter uppskattas ha ökat 2019 jämfört med 2018
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Mål: Implementera RAS i organisationen – nytt mål
RAS (rasspecifik avelsstrategi), är en handlingsplan för avel. RAS beskriver både problem
och starka sidor som finns inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som
rasklubbens medlemmar kommit överens om. RAS fyller därför en viktig funktion för att
skapa riktning i rasklubben och ger underlag till aktiviteter och verksamhet för att främja
rasen rottweiler.

Delmål 2019/2020:
❖ Officiellt fastställd RAS under 2019
❖ RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande
❖ RAS ska kommuniceras till samtliga medlemmar och uppfödare efter fastställande

Uppföljning:
❖ RAS är ute på remiss inom rasklubbens utskott men ännu inte officiellt fastställd

Mål: Ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga
Över tid behöver rasklubben ha en ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga.
Föreningens ekonomi måste hanteras med respekt för medlemmarnas pengar och förvaltas
på ett klokt sätt.

Delmål 2019/2020:
❖ Budgetförslag utan underskott
❖ Årsresultat utan underskott

Uppföljning:
❖ Budgetförslag för 2020 är framlagt med överskott
❖ Årsresultatet för 2019 är positivt

Mål: Öka antalet medlemmar i Svenska Rottweilerklubben
Med fler medlemmar kan vi skapa en stark organisation som möjliggör för rasklubben att
aktivt jobba för rasen, skapa meningsfulla aktiviteter för våra medlemmar och nå ut med
föreningens arbete och verksamhet till fler rottweilerintresserade.

Delmål 2019/2020:
❖
❖
❖
❖

Montergrupp 2019
Ny informationsbroschyr senast Q4 2019
Ny hemsida senast Q4 2019
Följa och redovisa utvecklingen av medlemstalen inom rasklubben

Uppföljning:
❖
❖
❖
❖

Styrelsen har tillsatt en montergrupp som beräknas komma med sitt förslag under 2020
Arbetet med en ny informationsbroschyr är påbörjat men inte slutfört
Arbetet med en ny hemsida är påbörjat men inte slutfört
Styrelsen har löpande följt utvecklingen av medlemstal inom föreningen och delvis
redovisat detta genom styrelseprotokoll.
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VERKSAMHET
Utskottet avel och hälsa
Utskottet avel och hälsa har bestått av utskottsgrupperna avelssamordning och hälsa och
friskvård samt arbetsgruppen uppfödarutbildning.
Utskottet har under året bestått av Yvonne Brink, Helena Nylander, Gun Bergkvist, Lena
Berglund och Cathrine Hellberg. I slutet av året tillsattes Åsa Engström och Cecilia Larsdotter
Odén. Anna W. Rexlinger/Jamie McCoy och senare Anna Lindgren har varit kontaktperson
från styrelsen.
Utskottet har arrangerat två föreläsningstillfällen under året. I januari föreläste vet. Anna
Sehlin om magproblem och vet. Cecilia Larsdotter Oden föreläste om parasiter och maskar. I
oktober föreläste Leg. Sjukgymnast Kjerstin Petterson om fysisk aktivitet för ökad hållbarhet
och prestation. 49 personer deltog vid föreläsningarna.
Under året har 9 valpkullar förmedlats via rasklubbens hänvisning, 6 hundar har funnits ute
för omplacering.
Antal registrerade rottweiler 2015–2019

Utveckling 2010–2019
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HD resultat för hundar födda 2014–2018

ED resultat för hundar födda 2014–2018

JLPP - Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället 2018–2019

Källa: SKK avelsdata 2020-01-02

Utskottet exteriör
Utskottet har under året bestått av Camilla Ryd, Johanna Haglund, Marie Alfaro, Louise
Fornell och Felicia Friberg. Camilla Ryd lämnade utskottet i april. Anna Lindgren och senare
Jamie McCoy har varit kontaktperson från styrelsen.
Under året genomfördes 3 officiella och 2 inofficiella utställningar i utskottets regi:
Officiell utställning årsmöte i Upplands Väsby, 91 anmälda hundar, varav 19 valpar
Inofficiell utställning SSU i Södertälje, 83 anmälda hundar, varav 16 valpar
Officiell utställning Sommarspecial, 88 anmälda hundar varav 18 valpar
Officiell utställning Högbo, 48 anmälda hundar varav 14 valpar
Utskottet arrangerade även en inofficiell utställning för alla raser i Nora där 49 hundar deltog.
Rasklubben har under året erbjudit 8 exteriörbeskrivningstillfällen. Totalt under året har 90
rottweiler exteriörbeskrivits, av dessa har 85 blivit godkända och 5 icke godkända.
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Info-kommittén
Kommittén har under året bestått av Therese Hedberg (webmaster) och Marianne Rexlinger
(Facebook). Soffie Modin och senare Anna Warburg Rexlinger har varit kontaktperson från
styrelsen.
Rasklubben fanns representerade med rasmonter vid MyDog i januari (Västra LO) och
Stockholms hundmässa i december (Upplands LO).
Arbetet med att ta fram en ny hemsida har påbörjats. Bland annat genom
medlemsundersökning, framtagande av kravprofil och inhämtande av offerter. Under året
aviserade SBK att man påbörjar arbetet med att utveckla en klubbweb. Efter kontakt med
SBK har rasklubben fått möjlighet att delta i arbetet med utvecklingen av klubbweb och
kommer därför inte att fortsätta utvecklingen av en egen hemsida.
Under året har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram material till en rasmonter för
klubben. Materialet ska användas vid bland annat rasmonter på Stockholm hundmässa och
MyDog. Gruppen leds av vice ordförande Christina Sjögren.
Under året har rasklubben startat ett konto på Instagram. Administratör för kontot har varit
Anna W. Rexlinger.

Internationell kontaktperson
Internationell kontaktperson och IFR-delegat har under året varit Gerard O’Shea och senare
Soffie Modin. Anna W. Rexlinger var kontaktperson från styrelsen till dess att Gerard avgick.
I samband med IGP VM i Danmark arrangerade IFR ett möte för medlemsländerna. Mötet
behandlade bland annat villkor för medlemskap, riktlinjer för avel, mentaltester och andra
avelsverktyg. Soffie Modin representerade rasklubben vid mötet.

Lägerkommittén
Kommittén har under året bestått av Lisa Bergman (sammankallande), Susanne
Wilhelmsson, Susanne Hartvig, Felicia Lundgren (södra lägret), Eva-Maria Söderman, AnnaMaria Söderberg, Christel Hansen Moberg och Lena Jonsson (norra lägret). Kontaktperson
från styrelsen har varit Christina Sjögren.
Södra lägret genomfördes i Kosta under vecka 29 och hade 60 deltagare. I år var lägret en
dag längre, hela 8 dagar, och startade på lördagen den 13 juli med välkomstmöte & grillning
där vi fått sponsring av Stensåkra korv.
Under veckan fanns träningsgrupper med självträning för spår, sök och patrull/bevakning
samt instruktörsledda träningsgrupper för lydnad, patrull, spår, sök, nosework och
rallylydnad. På kvällarna arrangerades olika aktiviteter, så som musikquizz, hundfiskdamm,
lekar, BBQ med liveunderhållning, föreläsning och medlemsmöte.
I samband med lägret arrangerades även de inofficiella tävlingarna Plexus vandringspris
(brukslydnad) & Plexus rookie (lydnad) samt en lagtävling i bevakning.
Utvärderingen efter lägret var övervägande positiva omdömen.
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Norra lägret genomfördes i Hälsingeskogarna på Fönebasen utanför Ljusdal den 4–11
augusti och hade 33 deltagare. Under veckan fanns träningsgrupper med självträning för
spår, sök och patrull. På kvällarna arrangerades olika aktiviteter så som rallylydnad med
lottad hund, fiskdamm och medlemsmöte.

Medlemshanteringen
Medlemshanterare har under året varit Therese Hedberg. Kontaktperson från styrelsen har
varit Ann-Git Rammus.

Medlemstidningen Rottweilern
Redaktionen har under året bestått av Anette Gustafsson och Sara Lindblom. Kontaktperson
från styrelsen och ansvarig utgivare har varit Soffie Modin.
Medlemstidningen har utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Hylte tryck har
tryckt och ansvarat för utskicken av tidningen under året.
Under året har redaktionen ökat insatserna för att finna annonsörer. Det har även påbörjats
ett omfattande planeringsarbete för att ändra antal nummer samt titta på olika e-tidnings
lösningar.

Utskottet mental
Utskottet har under året bestått av Veronica Nilsson (sammankallande), IngaLill Larsson,
Jane Fyhr, Micke Wadström och Hans Kinn. Kontaktperson från styrelsen har varit Malin
Åsander.
Inom rasklubben (centralt och lokalområden) har det under året arrangerats sammanlagt 30
mentalbeskrivningar, med 98 deltagande rottweiler och 132 hundar av annan ras.
Under 2019 har totalt 410 rottweiler varav 225 tikar och 185 hanar deltagit vid MH hos
rasklubben och lokala klubbar.
Av dessa har 399 fått känd mental status och 11 har ej känd mental status.
Ett mentaltest har arrangerats centralt av rasklubben med totalt 7 deltagande hundar. 118
rottweiler har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 126 Rottweiler deltagit
på mentaltest. Av dessa har 102 hundar fått godkänt och 24 hundar icke godkänt mentaltest.
74 hundar har under året fått titeln KORAD.
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Utskottet prov och tävling
Utskottet prov och tävling består av utskottsgrupperna bruks och lydnad, IGP, rallylydnad
och tjänstehund.
Utskottsgruppen bruks och lydnad har under året bestått av Lisa-Marie Karlsson, Terese
Hartvig, Helene Torstensson, Carolin Lange, Yvonne Sundberg, Åsa Jarl, Tommy Von Geijer
(t.o.m. oktober 2019) och Jennie Måhlberg. Utskottsgruppen rallylydnad har under året
bestått av Caroline Lange. Utskottsgruppen IGP har under året bestått av Soffie Modin och
Ossian Modin. Utskottsgruppen tjänstehund har under året bestått av Roger Eriksson och
Anders Trygg. Kontaktperson från styrelsen har varit Helén Randström.
Det har under året anordnats 3 instruktörsledda tillfällen under brukssatsningen, ett i
Göteborg och två i Järfälla med sammanlagt 25 deltagande personer. Syftet har varit att
skapa intresse för träning och tävling med sin rottweiler inom bruksgrenarna.
Under årets har sammanlagt 8 tävlingar genomförts i IGP/BSL. Via lokalområden Upplands
LO (3st) och Västra LO (2st) samt centrala arrangemang i Anderslöv, Alvesta, Götene (3st).
Totalt antal startande var 61 ekipage varav 25 rottweiler, en ökning sedan 2018.
Vid SM/VM kvalet den 29 juni deltog Jimmy Nilsson med Eico Nivanus (3.e plats) och Fredrik
Stewenhag med Qvintåsgården Crut (11.e plats). Båda ekipagen kvalade till SM alla raser,
men deltog inte. Jimmy och Eico kvalade även till VM i Österrike den 10–15 september där
ekipaget blev placerade som nr. 31 (av 141 deltagare) och blev bästa svenska ekipage.
IFR IGP och FH VM genomfördes 17–21 september i Danmark. Sverige deltog med 2
ekipage i FH och 5 ekipage i IGP. Svenska laget tog brons och bästa individuella placering
var en 8:e plats för Fredrik Stewenhag.
Svenska laget i IGP bestod av:
Fredrik Stewenhag med Qvintåsgårdens Crut
Madde Daleo med Just Ask Yale
Lina Karlsson med Team Extreme Duracell
Patrik Törngren med Team Extreme Dash
Jimmy Nilsson med Eico Nivanus
Svenska laget i FH bestod av:
Matilda Oinas med Just Ask Dixie
Malin Olofsson med Humlegårdens Ängla
Vid Försvarsmaktsmästerskapen för alla raser deltog 5 ekipage med rottweiler
Jenny Johansson med Jinx Virago 936,50 poäng godkänd 4.e placering
Lars Bispgård med Hottonia`s Drama Queen 898,50 godkänd 7:e placering
Malin Åsander med Just Ask Tiger 873 poäng godkänd 9:e placering
Roger Eriksson med Orkanens Coola Chilla 788 poäng godkänd 12:e placering
Åsa Sternrot med Arcanorums Glittra 896,50 poäng 16:e placering

Årets rasmästerskap
IGP/BSL, Bålsta, 2019-05-04 i samarbete med Upplands LO
Lydnad, Södertälje, 2019-06-30
Rallylydnad, Gävle, 2019-09-21/22
Spår och sök, Gävle, 2019-09-21/22 i samarbete med Gävle Brukshundklubb
Brukspatrull, Ljusdal, 2019-08-31
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Rasmästare 2019
Bruksprov spår
Klass

Förare

Hund

Elitklass
Högre klass
Lägre klass
Appellklass

Linda Säveros
Karin Fridell
Tommy Gråfalk
Lotta Jägare

Kaztus Eureka
Lyckovinstens Gullegrym

Andros Qnyppla
Kämparglöds Loviz

Startande Varav
rottweiler
3
3
5
5
6
6
9
9

Bruksprov sök
Klass

Förare

Hund

Elitklass
Högre klass
Lägre klass

Hans Öijerstedt
Åsa Jarl
Monica Peters

Andros Qalle
Stensby Coco
Andros Qitzi

Startande Varav
rottweiler
4
4
2
2
1
1

Bruksprov patrull
Klass

Förare

Hund

Elitklass
Högre klass
Lägre klass

Lars Bispgård

Hottonia´s Drama Queen

Startande Varav
rottweiler
3
0
2
0
3
2

IGP/BSL
Klass

Förare

Hund

IPO 3
IPO 1
BSL 3

Fredrik Stewenhag
Diana Birgersson

Qvintåsgårdens Crut

Weronica Ljungström

Deminas Cordobez

Team Extreme Diamond

Startande Varav
rottweiler
6
5
1
1
2
1

Lydnad
Klass

Förare

Hund

Lydnadsklass 3
Lydnadsklass 2
Lydnadsklass 1
Startklass

Malin Olofsson Anette Åslund Mikaela Hellström

Humlegårdens Ängla
Go Solid´s Coma
Sörsyltas Hexa

Startande Varav
rottweiler
2
1
2
1
9
9
6
6

Rallylydnad
Klass

Förare

Hund

Mästarklass
Avancerad klass
Fortsättningsklass
Nybörjarklass

-

Jaktlivet´s Bella

Emma Eriksson
Johanna Fredholm

Chiltanas Lawless Luke

Startande Varav
rottweiler
49
0
21
0
25
5
39
10
16

PR-shopen
PR-shopen har under året hanterats av styrelsen med målet att sälja ut befintligt lager. Helen
Torstensson har varit behjälplig med ekonomi och inventering. Soffie Modin har varit
ansvarig i styrelsen.
PR-shopens produkter har funnits till försäljning vid följande arrangemang:
SSU
Sommarspecialen
Södra lägret i Kosta

Rasmästerskapet i bruks och rally
Rasmontern Stockholms hundmässa

Arbetsgruppen RAS
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Åsander, Anette Gustafsson och Maria
Munkner Comstedt.
Under året har arbetsgruppen färdigställt revideringen av RAS och lämnat vidare dokumentet
till styrelsen för yttrande innan det går ut på remiss till berörda utskott och senare
rasklubbens medlemmar.

Registerkommittén
Kommittén har under året bestått av Terese Hartvig. Kontaktperson från styrelsen har varit
Anna Lindgren.
Under året har det huvudsakliga arbetet gått ut på att omdefiniera uppdraget för
registerkommittén, för att hitta en mer given plats i verksamheten.

Vandringspriser och förtjänsttecken (inklusive Bragdrottis)
Ansvarig för vandringspriser har under året varit Sanne Johansson. Ansvarig för
förtjänsttecken har varit Yvonne Brink. Jury för Bragdrottis har varit Niclas Tunborg, Gittan
Åsbom och Ossian Modin, Helene Torstensson har haft hand om e-post och budget.
Kontaktperson från styrelsen har varit Jeanette Söderlind.
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EKONOMI
Svenska Rottweilerklubbens lokalområden är egna juridiska personer med egen ekonomisk
förvaltning. Den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen omfattar därför endast
Svenska Rottweilerklubbens centrala verksamhet.

Intäkter
Svenska Rottweilerklubbens intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter samt
anmälningsavgifter till utställning, prov, tävling och andra medlemsaktiviteter.
Medlemsavgifter är uppdelade i en förbundsavgift och en avgift till rasklubben.
Förbundsavgiften har under 2019 varit 400 kr för ordinarie medlem bosatt i Sverige och 530
kr för medlem bosatt utomlands. Avgiften till rasklubben har under 2019 varit 260 kr för
ordinarie medlem, 110 kr för familjemedlem och 355 kr för utlandsmedlem.

Kostnader
Den enskilt största kostnaden för rasklubben är fortsatt medlemstidningen Rottweilern.
Resultatet för tidningen är något sämre än budgeterat. Det beror delvis på högre kostnader
för tryck och distribution, men framför allt har intäkterna för annonser varit lägre än
budgeterat. Resultatet för året är dock betydligt bättre än för 2018.
Bland utskotten har prov och tävling gjort ett betydligt bättre resultat än väntat. Läger
redovisar också de ett starkare resultat i förhållande till budget, framför allt på grund av ett
stort lyft från norra lägret. Även avel och hälsa och mental har gjort bättre resultat än
budgeterat.
För Info-kommittén beror utfallet på att man inte ännu har haft någon utgift för ny hemsida
och framtagande av montermaterial.
Utskottet exteriör redovisar ett större underskott för årets utställningar. Resultatet är delvis en
bokföringsmässig kostnad då styrelsen, i samråd med föreningens revisorer, valt att skriva
av varulager och gamla fordringar som bokförts på SSU-kommittén under flera år. Men
underskottet beror också på en underskattning av stambokföringsavgifter, vilka har varit ca
10 000 kr högre än budgeterat för året.
Även PR-shopen redovisar ett negativt resultat som delvis beror på avskrivningar av
varulager. Ett flertal produkter som tidigare köpts in under åren har fått säljas utan vinst, och
ibland med förlust för att inte bli liggande. Utskottet har inte haft några reella utgifter under
året.
Den stora geografiska spridningen bland styrelsens medlemmar har inneburit högre
kostnader för resor än budgeterat. Kostnaderna för hotell och uppehälle blev dock något
lägre än budgeterat då styrelsen inte varit fulltalig vid de två fysiska möten som genomförts.
Sammantaget uppvisar föreningen ett överskott i den löpande verksamheten och ett bättre
resultat för 2019 än budgeterat.
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Resultat 2019
Intäkt
Medlemmar

Arbetsgivaravgifter
Bankkostnader
Förbrukningsmaterial
Förändring skattekonto
Kongress SBK
Organisationskonferens
Medlemsavgift IFR
Olycksfallsförsäkring &
klubbförsäkring
Porto, kontor, tryck etc.
Representation & gåvor
Styrelsens uppehälle
Styrelsens resor
Web- och internet
Årsmöte
Hedersmedlemmar
Lokalområden o tillk.
centrala verksamheter
LO-och
utskottskonferens

275 903

5 948

Kostnad

Utfall

Budget 2019

-9 127

266 776

290 000

-11 772
-1 965
-1 868
-7
-4 900
-1 100
-2 615
-7 472

-11 772
-1 965
-1 868
-7
-4 900
-1 100
-2 615
-7 472

-7 000
-3 000
-3000

-0
-1 000
-33 902
-27 057
-2 241
-40 117
-2 400
0

-0
-1 000
-33 902
-27 057
-2 241
-34 169
-2 400
0

-4 000
- 1 500
-37 000
-15 000
-2 500
- 25 000
-2 800
-20 000

0

0

-45 000

-8 500
0
-2 700
-7 500

Medlemstidningen

24 600

-114 880

-90 280

-75 500

Avel och hälsa
Internationell kontakt.
Prov och tävling
Mental
Exteriör
Info-kommittén
Lägerkommittén
PR-shopen
Vandringspriser &
förtjänsttecken

13 650

-8 662
-1 388
-90 496
-47 955
-187 230
-6 563
-241 855
-22 953
-8 853

4 988
-1 388
8 066
1 780
-19 281
-6 563
70 180
-11 991
-8 853

615
-5 000
-24 300
102
11 000
-48 000
44 000
13 000
-11 600

-878 378

80 969

15 117

RESULTAT

98 562
49 736
167 949
312 037
10 962

959 347
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Balansräkning
1 Bank och kassa 2019-12-31
Centralt
Folksam
Företagskonto
Företagskonto
Exteriör
Läger, södra
Läger, norra
PR-shopen
Total
Tillgångar
Lager, PR-shopen
Lager, exteriör
Lager, SSU
Kundfordringar
Övriga fordringar
Övrig fordran SSU
Övrig fordran Exteriör
CS fordring kommittéer
Läger fordran
Läger fordran
CS fordran PR
CS fordran SSU
CS fordran exteriör
CS fordran MH
CS fordran MT
CS fordran register
CS fordran läger
Skattekonto
Upplupna intäkter
Upplupna intäkter PR
Övriga interimsfordringar
Bank och kassa
Summa tillgångar
2 Eget kapital
(tillgångar minus skulder)
Huvudkassan
Tävling
Utskottet avel & hälsa
Exteriör
SSU
Läger
PR
Info

Summa

Bank
84 833
104 980
0
0
39 133
199 927
14 885
19 935
463 6934

Kassa

0
0
844
22 197
0
732
23 773

Summa
84 833
104 980
0
0
39 977
222 124
14 885
20 667
487 466

2018-12-31
34 587

2019-12-31
12 855

5 599
8 691
5 552
3 355
4 410
0
4 000
18 530
12 720
38 455
111 129
95 277
-23 714
-43 085
3 427
0
750
19 170
399 084

0
2 400
5 000
0
0
0
0
32 690
0
0
0
0
0
0
0
3 420
0
0
20 010
487 466

730 627

531 151

Balanserade
resultat
-68 144
0
0
-2 507
10 981
36 290
-14 895
0

Årets
resultat
112 238
0
0
-10 077
-9 204
0
-11 991
0

-38 275

80 966
20

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital CS
Eget kapital exteriör
Eget kapital läger
Årets resultat
Summa
Fonderande medlen för vilande LO
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kommittéers skulder till CS
CS skuld till kommitté
Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder CS
Upplupna kostnader PR
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter och upplupna
kostnader
Summa eget kapital och skulder

2018-12-31
186 316

2019-12-31
350 768

-38 275
148 041

80 966
431 764

639

639

0
80 448
465 466
0
0
3 660
7 213

0
0
0
0
0
0
11 772

0
730 627

6 040
531 151
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SLUTORD
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett givande verksamhetsår.
Ert stora engagemang och arbete gör att vi tillsammans har goda möjligheter att nå våra
gemensamma mål för Svenska Rottweilerklubben!

Soffie Modin

Christina Sjögren

Ann-Git Rammus

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Anna W. Rexlinger

Anna Lindgren

Malin Åsander

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Helén Randström

Jeanette Söderlind

Jamie McCoy

Ledamot

Suppleant

Suppleant
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