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PROGRAM 

Preliminära tider för dagen 

 

Lördagen den 29 februari 2020 

 

klockan 9.30 medlemskontroll 

10.00  årsmötet öppnas 

13.00  lunch 

14.00  årsmötet återupptas 

16.00 årsmötet avslutas 

16.15  utdelning av vandringspriser 

19.00  årsmötesmiddag, Scandic hotell Örebro Väst 

 

Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro 

 

Vägbeskrivning via Google Maps.  
 

 

 

 

 

 

 

* Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras. 

https://www.google.com/maps/dir/Scandic%20%C3%96rebro%20V%C3%A4st%2C%20V%C3%A4sthagagatan%201B/@59,274173,15,176955,17z
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DAGORDNING 

 
1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängden. 
3. Val av mötesordförande. 
4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

    justera protokollet. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2. 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Genomgång av: 
          a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 

              och uppdrag från föregående årsmöte, 
       b. balans- och resultaträkning och 
       c. revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 
12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 
       a. mål, 
       b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

              närmast följande verksamhetsåret, 
       c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
          d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
          konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
    tjänstgöringsordning. 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 
17. Val av valberedning enligt §10. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17. 
19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

      under punkt 12. 
20. Diskussion kring rasklubbens lokalområden och lokal verksamhet samt information om 

      införandet av sektioner i SBK:s stadgar.  

21. Årsmötets avslutande. 

 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 

årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
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MÅLSTYRNING

Under nästan 15 års tid har Svenska Rottweilerklubben varit del av en 

målstyrd organisation. Men hur går det egentligen?   
 

Efter ett gediget förarbete kunde kongressen 2006 besluta om att hela Svenska 

Brukshundklubben skulle övergå till att arbeta målstyrt, från att tidigare varit regelstyrt. Detta 

för att rusta inför framtiden så att organisationen ska fortsätta att utvecklas och tillgodose 

såväl medlemmarnas som samhällets behov. 

 

För att kunna lyckas med uppgiften behövs en målstyrd organisation som kontinuerligt 

utvärderar sin verksamhet och omprövar sina mål för att hålla högsta möjliga 

effektivitetsnivå. Den centrala organisationen har utvecklat redskap för målstyrning och 

utvärdering anpassade till vår verksamhet. Men hur fungerar det i praktiken för vår rasklubb? 

 

Styrelsen har identifierat ett antal förbättringsområden i förhållande till rasklubbens 

målstyrning:  

❖ Målen behöver vara tydliga och väl avgränsade  

❖ Målen behöver vara mätbara 

❖ Målen behöver vara realistiska 

❖ Målen behöver integreras i rasklubbens dagliga verksamhet 

❖ Målen behöver följas upp regelbundet under verksamhetsåret 

Dessa områden har styrelsen tagit hänsyn till vid fastställande av årets mål och planerad 

uppföljning.   

Framåt – tillsammans! 

 



6 

VERKSAMHETSPLAN & MÅL  

2020–2021 

 

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.  

Aktivitet:  

❖ Skapa en tydligare organisation för rasklubbens verksamhet 

❖ Samla rasklubbens information och göra den tillgänglig för medlemmar och funktionärer 

❖ Fastställa rutiner för information och kommunikation 

Uppföljning: 

❖ Ny organisation ska vara fullt ut implementerad Q2 2020 

❖ Styrelsens protokoll publiceras på rasklubbens hemsida inom 30 dagar från mötesdatum 

❖ Ny hemsida senast 2021  

 

Mål: Sprida kunskap om rottweiler 
Genom att sprida kunskap om rottweiler kan vi öka chanserna för en lyckad matchning 

mellan hund och hundägare, vilket 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.  

Aktivitet:  

❖ En aktiv och informativ valphänvisning / rådgivning vid köp 

❖ Information till ägare / valpköpare 

❖ Hålla föreläsningar och utbildningar  

Uppföljning: 

❖ Antalet hänvisade kullar via rasklubben ska under 2020 vara fler än 10 (2018) 

❖ Ny informationsbroschyr Q4 2020 

❖ Ny hemsida senast 2021



7 
 

Mål: Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga 

tjänster 

Rottweiler är en brukshund. För att säkerställa att vi bibehåller rasens egenskaper som 

brukshund bör fler rottweiler delta vid bruksprov, mentalprov och i samhällsnyttiga insatser.   

Aktivitet:  

❖ Arrangera träningstillfällen med Brukssatsningen spritt över hela landet 

❖ Öka antalet deltagare rottweiler vid MH, MT, bruksprov och i samhällsnytta  

❖ Hålla föreläsningar och utbildningar  

Uppföljning: 

❖ Erbjuda ökat antal tillfällen för Brukssatsningen jämfört med föregående år 

❖ Ökat antal startande vid MH, MT, bruksprov och tjh-cert jämfört med föregående år  

 

Mål: Implementera RAS i organisationen  

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.  

Aktivitet:  

❖ Få godkännande av medlemmar, SBK och SKK 

❖ Informera om RAS internt och externt genom rasklubbens informationskanaler 

Uppföljning: 

❖ Officiellt fastställd RAS under 2020 

❖ RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande 
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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.   

Aktivitet:  

❖ Budget utan underskott 

❖ Varje utskott ska arbeta för en relevant och ansvarsfull budgetering 

❖ Löpande se över föreningens kostnader 

Uppföljning: 

❖ Samlat budgetförslag utan underskott 

❖ Årsresultat utan underskott 

 

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.  

Aktivitet:  

❖ Rasmonter vid relevanta arrangemang 

❖ Information till ägare / valpköpare 

❖ Mailutskick till nya rottweilerägare 

❖ Följa och redovisa utvecklingen av medlemstalen inom rasklubben 

❖ Erbjuda relevanta aktiviteter för nya och befintliga medlemmar 

Uppföljning: 

❖ Montergruppen ska slutföra sitt uppdrag under 2020 

❖ Ny informationsbroschyr senast Q4 2020 

❖ Ny hemsida senast 2021 

❖ Medlemsantalet i rasklubben ska senast vid utgången av 2022 motsvara 25% av antalet 

registrerade rottweiler under den senaste 7 årsperioden.   
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RAMBUDGET 2020/2021 

 

 

Centrala kostnader Intäkter  Kostnader 
Totalt 
2020 

Totalt 
2021 

Medlemmar 276 000  -10 000  266 000  266 000  

Årsmöte 5 000  -30 000  -25 000  -25 000  

Hedersmedlemmar  -3 000  -3 000  -3 000  

Porto etc.  -4 000  -4 000  -4 000  

Styrelsen hotell och uppehälle  -20 000  -20 000  -20 000  

Styrelsen resor och bilersättningar  -10 000  -10 000  -10 000  
Lokalområden och tillkommande centrala 
verksamheter -20 000  -20 000  -20 000  

Centrala konferenser  -15 000  -15 000  -15 000  

Förbrukningsmaterial och övriga kostnader -3 000  -3 000  -3 000  

Representation o gåvor  -1 500  -1 500  -1 500  

Web o internetkostnader  -2 500  -2 500  -2 500  

Olycks- och klubbförsäkring  -8 000  -8 000  -8 000  

Bankkostnader/intäkter 1 000  -4 000  -3 000  -3 000  

Sociala avgifter  -15 000  -15 000  -7 000  

Medlemsavgift IFR   -2 700  -2 700  -3 000  

 282 000  -148 700  133 300   141 000 

      

Utskott och kommittéer         

Avel o Hälsa   - 4 000 -4 000 

Exteriör    4 300 5 000  

Internationell kontaktperson   -5 000  -5 000  

Mental    3 300  0 

Prov och tävling   -24 800 - 20 000  

Info-kommittén    -23 000 -10 000 

Vandringspriser & förtjänsttecken    -10 600 -10 000 

Tidningen   -70 200 -70 000 

Lägerkommittén   74 500 50 000 

   -55 500 - 64 000 

     

Budgeterat resultat 2020/2021     77 800 77 000  
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KOMMENTARER TILL BUDGET 

 

Styrelsens budgetförslag för 2020 är fortsatt en satsning på verksamhet som vi 

tror är viktigt för våra medlemmar och ska fokusera på att främja rottweilerns 

position som brukshund och älskad familjemedlem.  

 

Medlemmar 
Styrelsens mål är att föreningen i första hand ska bibehålla föreningens medlemstal, för att 
sedan öka i enlighet med föreslaget mål. Intäkterna är justerade till att motsvara antalet 
medlemmar 2019. Styrelsen föreslår ingen ändring av medlemsavgiften.  
 

 

Styrelsen  

Under 2020 räknar styrelsen med att vara fulltaliga och med hänsyn till den geografiska 
spridningen har vi tagit höjd för resekostnaderna. Antalet planerade fysiska styrelsemöten 
har dock justerats till 1, jämfört med tidigare 3, för att hålla nere kostnaderna för styrelsens 
möten. Här ingår inte årsmötet. 
 

 

Övriga centrala utgifter 
För 2020 och 2021 har styrelsen fortsatt räknat med i stort sett oförändrade centrala 
kostnader för sådant som kontorsmaterial, försäkring, bank, representation, kongress osv. 
Dessa kostnader är relativt stabila över tid.  
 

 

Utskott och kommittéer 
Utskotten och kommittéernas respektive budget baseras på förslag från utskotten och den 
verksamhet man planerat att bedriva under verksamhetsåret. Dessa aktiviteter är i sin tur 
kopplade till rasklubbens mål.  
 
I den mån det är möjligt ska varje utskott verka för att finansiera sin egen verksamhet, det 
kan vara genom anmälningsavgifter, sponsring och/eller olika kringarrangemang.  
 
Det ligger fortsatt en stor satsning på information som omfattar hemsida och monter. 
Kostnaden beräknas dock bli lägre än den ursprungligen budgeterade kostnaden på 48 000 
kr från 2019 eftersom rasklubben ingått ett samarbete med SBK för att utveckla en 
klubbweb.  
 
Kostnaden för medlemstidningen är fortsatt en stor utgift för rasklubben. Redaktionen jobbar 
dock på olika alternativ för att minska kostnaderna och öka intäkterna för medlemstidningen.  
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VERKSAMHETSKALENDER

Januari 
Rasmonter på My Dog, Göteborg 
Organisationskonferens SBK, Sthlm 

 

Februari 
Föreläsning om mentalitet, Enköping 

Årsmöten lokalområden 

Årsmöte huvudklubben 

Mars 

Årsmötesutställning, Karlskoga 

2 x Mentalbeskrivning, Enköping 

Tävling spår, Upplands LO 

Tävling IGP, Upplands LO 

April 
Träningsläger, Skåne/Blekinge LO 

Tävling spår, Upplands LO 

Mentalbeskrivning, Enköping 

 

Maj 
Swedish Rottie Meet, Upplands LO 

Tävling IGP, Upplands LO 

Tävling IGP/BSL, Nossebro 

Tävling IGP/BSL, Alvesta 

Tävling IGP/BSL, Markiehage 

Rasmästerskap spår & sök, Skutskär 

Rasmästerskap i IGP/BSL, Skutskär 

3 x Mentalbeskrivning, Enköping 

Juni 
Tävling spår, Västernorrlands LO 

Rasmästerskap lydnad, Eskilstuna 

SSU och sommarspecialen, Eskilstuna 

Rasmästerskap rallylydnad, Eskilstuna

Juli 
Sommarläger, Kosta 

Medlemsmöte 

Augusti 
Sommarläger, Fönebasen/Hälsingland  

Medlemsmöte 

Utställning, Malmö 

September 
Rasmästerskap patrull, Ockelbo 

Utställning, Sandviken 

Tävling patrull, Upplands LO 

Tävling IGP/BSL, Alvesta 

Oktober 
Tävling IGP/BSL, Nossebro 

Tävling lydnad, Upplands LO 

IFR VM i IGP och IFH, Ungern  

November 
Inga planerade aktiviteter 

December 
Rasmonter Stockholm Hundmässa 

 

Ytterligare mentalbeskrivningar är 

planerade men datum är ännu inte 

fastställt. 

 

* Verksamhetskalendern är preliminär och kan komma att ändras.  

** Verksamhetskalendern innehåller aktiviteter som arrangeras av rasklubbens lokalområden 

i den mån dessa har rapporterats in till styrelsen.  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

 

Ordförande  Ann-Sofie Modin 1 år  Omval 

Sekreterare  Anna Rexlinger 2 år  Omval 

  

Ledamot  Helen Randström 2 år  Omval 

Ledamot  Jamie McCoy 2 år  Nyval

   

 

Suppleant  Ann-Louise Rönmark 2 år  Nyval

   

       

 

För följande ledamöter i styrelsen utgår mandattiden 2021. 

  

Vice ordförande Christina Sjögren 

Kassör  Ann-Git Rammus    

Ledamot  Malin Åsander 

Suppleant  Jeanette Söderlind 

  

 

Revisor  Lars Rehn  1 år  Omval 

Revisor   Helen Wallman 1 år  Omval 

 

Revisorssuppleant Linda Borg  1 år  Nyval 

Revisorssuppleant Jenny Johansson 1 år  Nyval 

 

 

 

Post Namn Mandatperiod Status 
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STYRELSENS FÖRSLAG 1 

 

Förändring av antal nummer för medlemstidningen Rottweilern 
 

Bakgrund 

Medlemstidningen Rottweilern har under lång tid utgivits med 5 nummer per år. Att 

producera en medlemstidning kostar mycket för föreningen. Både i form av ideell tid, och 

medlemmarnas pengar. Medlemstidningen är den enskilt största utgiften inom rasklubben 

och en relativt stor minuspost i vår budget. Samtidigt tar den tid i anspråk från alla delar av 

rasklubbens verksamhet för att få ihop ett innehåll som är relevant och givande för våra 

medlemmar.  

 

Syfte  

För att lätta arbetsbördan kring utgivningen av tidningen och samtidigt ta hänsyn till de stora 

kostnaderna för att producera tidningen, har styrelsen och redaktionen för tidningen kommit 

fram till att man önskar att gå ner i antal nummer som utges varje år, och att 4 nummer är ett 

mer lämpligt antal.  

 

Genomförande 

Den nya utgivningsplanen för tidningen skulle innebära att tidningen utkommer med ett 

nummer per kvartal.   

Styrelsen har försökt att hitta underlag för tidigare årsmötesbeslut gällande utgivning av antal 

nummer av tidningen, men har inte kunnat hitta något sådant beslut i tillgängliga handlingar.  

 

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet häver eventuellt tidigare beslut gällande antal 

utgivningsnummer för medlemstidningen Rottweilern, och att tidningen från och med 

innevarande år ska utkomma med 4 nummer per år.  
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STYRELSENS FÖRSLAG 2 

 

Upphörande av utgivning av registerutgåvan 
 

Bakgrund 

Det fanns en tid när datorer, internet och avelsdata från Svenska Kennelklubben inte var en 

självklarhet i de flesta hundägares eller uppfödares hem. Istället fick man förlita sig på 

sammanställningar, statistik och information från rasklubbarna. Inom vår förening var det 

registerutgåvan som stod för den informationen till våra medlemmar. Först i pappersformat, 

senare även digitalt. Efterfrågan på registerutgåvan har dock avtagit med åren. 

 

Syfte  

Mot bakgrund av detta har styrelsen och registerkommittén kommit fram till att det i 

dagsläget inte finns ett tillräckligt stort behov eller intresse bland medlemmarna för att utge 

registerutgåvan i sin ursprungliga form.  

 

Istället bör rasklubben fokusera på att löpande publicera, relevant statistik och stötta 

medlemmar och uppfödare i att förstå och tolka den information som finns tillgänglig via tex. 

avelsdata hos Svenska Kennelklubben, statistik via Svenska Brukshundklubben och statistik 

som rasklubben sammanställer via Lathunden.  

 

Genomförande 

Styrelsen har försökt att hitta underlag för tidigare årsmötesbeslut gällande registerutgåvan 

och dess utgivning, men har inte kunnat hitta något sådant beslut i tillgängliga handlingar.  

 

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet med omedelbar verkan häver eventuellt tidigare beslut 

gällande utgivning av registerutgåvan.  
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STYRELSENS FÖRSLAG 3 

 

Likställning av status för rasmästerskap 
 

Bakgrund 

Sedan ett antal år tillbaka har rasklubben genom årsmötesbeslut ett krav på sig att 

genomföra rasmästerskap i IGP (IPO). Detta krav finns inte för någon annan gren, till 

exempel spår eller sök.  

 

Syfte  

Styrelsen och utskottet för prov och tävling anser inte att det är rimligt att en enskild gren har 

en särställning inom klubben. Rasklubben bör inte heller ha ett krav på sig att genomföra ett 

rasmästerskap inom någon gren om förutsättningarna inte finns.  

 

Genomförande 

Genomförandet av rasmästerskap inom alla grenar ska bygga på ett intresse från 

rasklubbens medlemmar, tillgång till funktionärer och praktiska förutsättningar för att 

genomföra arrangemanget.  

 

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet med omedelbar verkan häver tidigare beslut om krav på 

genomförande av rasmästerskap i IGP.  

 


