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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens 

styrelsemöte 2020-02-12 via telefon 

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

Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Malin Åsander, ledamot Helén 

Randström, suppleant Jeanette Söderlind, suppleant Jamie McCoy. 

 

Anmält förhinder: Ledamot Anna Lindgren.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Soffie Modin hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat  

kl. 19.25 

§ 2 Godkännande av dagordningen   

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Anna Warburg Rexlinger valdes till mötessekreterare och Malin Åsander valdes att 

tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag 

Mötesprotokoll 2020-01-08 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag 

gås igenom via e-post.  

§ 5 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 03:20-21:20 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, 

bilaga 1. 

§ 6 Utgående skrivelser 

Utgående skrivelse 01:20, bilaga 1.    

§ 7 Ekonomi 

Konton i svenska kronor 2020-02-11 

Konto Kontonummer Tillgängligt belopp 

AfR centralt 183016891–8                                          124 158,67 

AfR läger södra 183109603–5 199 677,26 

AfR läger norra 183168712–2 14 885,20 

AfR PR 183109605–0 27 733,72 

AfR Utställning 183109602–7 40 906,87 

   
    

Styrelsen diskuterade behovet av att ännu närmare följa utfallet mot budget för 

respektive utskott. Halvårsavstämning är i flera fall inte tillräckligt, utan en 

kvartalsrapport är nödvändig för utskott med mycket verksamhet och betydande 

omsättning.  
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Ordf. Soffie Modin gav en kort rapport från budgetmöte med utskotten där även kassör 

Ann-Git närvarade. Flera utskott var dock inte med på mötet, och vi hoppas på bättre 

uppslutning nästa år.  

 

§ 8  Lokalområden 

Inget att rapportera från våra lokalområden.  

 

Stadgeändringen hos SBK, som bland annat innebär införandet av sektioner som 

altivernativ till lokalområden/lokalklubbar, kommer att innebära förändringar för 

rasklubbarna tidigast 2021.  

 

§ 9 Utskott och kommittéer  

 

Utskottet avel och hälsa 

Inkommande skrivelse 04:20 Utbildningar på temat avel och hälsa, skickas vidare till 

utskottet med frågan om det finns passande personer som kan delta.  

 

Inkommande skrivelse 13:20 Forskningsnyheter januari 2020, genomgicks och lades till 

handlingarna. Skickas vidare till utskottet för kännedom.  

 

I samband med Swedish Rottie Meet som Upplands LO arrangerar kommer det finns 

möjlighet att lämna blodprov till SLU för att stötta deras forskning. Styrelsen ser mycket 

positivt på initiativet och tackar Upplands LO för initiativet.  

 

Diskussion pågår med arbetsgruppen inom utskottet gällande uppdraget från 2018 som 

innebar en utvärdering och revidering av uppfödarutbildningen. Ingen verksamhetsplan 

för 2020 har tagits fram ännu.  

 

Utskottet exteriör 

Inkommande skrivelse 03:20 Inbjudan till utbildning i programmet Katalog för PC, 

skickas vidare till utskottet.  

 

Inkommande skrivelse 09:20 Auktorisationer allrounddomare och 10:20 Information 

SRD, genomgicks och lades till handlingarna. Skickas till utskottet för information.  

 

Inkommande skrivelse 12:20 Inbjudan grundkurs i anatomi. Information har delats på 

hemsida och Facebook. Sista anmälningsdag till grundkursen är satt av SBK till 31 

mars. Intresseanmälningar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.  

 

Inkommande skrivelse 21:20 Utökning av rasregister, styrelsen beslutade att tillstyrka 

ansökan om utskottet exteriör inte har något att invända. Uppdrogs åt Jamie McCoy 

att ta kontakt med utskottet och därefter skicka in svar till SBK senast den 1 mars.  
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Anna W. Rexlinger presenterade det färdiga förslaget till nya kriterier för att tillstyrka 

ansökan om exteriördomare och vidareutbildning till domare för rottweiler, enligt motion 

från 2018. Utskottet har tidigare fått möjlighet att framföra sina synpunkter. Styrelsen 

beslutade enligt förslaget. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka vidare för 

publicering på hemsida.  

Info-kommittén 

Vi söker efter en person som kan administrera rasklubbens Instagram. Det har 

inkommit flera intresseanmälningar som Anna W.R. arbetar vidare med.  

 

Vi inväntar slutrapport för förstudie till SBK klubbwebb som kommer under mitten/slutet 

av februari enligt information från SBK.  

 

Internationell kontaktperson 

Styrelsen har fått besked från IFR att Veronica Nilsson blir tillsatt i arbetsgruppen för 

utvärdering av mentaltester.  

Lägerkommittén 

Södra lägret har fått tillstånd att hålla till på Kosta Skjutfält även i år.  

 

Uppdrogs åt Christina Sjögren att be kommittén uppdatera informationen på 

hemsidan.  

Medlemshanteringen 

Första utskicket till nya rottweilerägare för att informera om och bjuda in till rasklubbens 

verksamhet har gått iväg. Kontaktuppgifterna kommer från SKK. Det aktuella utskicket 

gick ut till nya ägare som registrerats hos SKK under december 2019 och januari 2020, 

totalt 157 personer.  

Medlemstidningen Rottweilern 

På grund av personliga skäl har Sandra Bodner meddelat att hon inte har möjlighet att 

fortsätta sitt uppdrag med medlemstidningen. Styrelsen tackar Sandra för hennes 

insats och önskar henne välkommen tillbaka vid annat tillfälle. Uppdrogs åt Soffie 

Modin att annonsera efter ny ad till tidningen efter årsmötet.  

 

Utskottet mental 

Inkommande skrivelse 17:20 Förfrågan utskottet mental. Utskottet önskar ett eget 

konto för transaktioner. Styrelsen beslutade att utskottet ska tilldelas ett eget konto för 

verksamhetsåret 2020, uppdrogs åt Ann-Git Rammus att ta fram uppgifter för beslut i 

samband med styrelsens konstituerande möte.   

 

Inkommande skrivelse 18:20  Oacceptabelt beteende, genomgicks och lades till 

handlingarna. Skickad till utskottet för information.  
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Styrelsen önskar att utskottet under kommande verksamhetsår sammanställer en 

utvärdering av hur arbetet med uppföljning av oacceptabelt beteende fungerar och om 

det finns någon feedback vi som rasklubb kan lämna till SBK och SKK för att förbättra 

processen. Uppdrogs åt Malin Åsander att formulera och kommunicera uppdraget till 

utskottet.   

 

Utskottets nya arbetsbeskrivning är publicerad på hemsidan. 

 

Utskottet prov och tävling 

Inkommande skrivelse 05:20  Regelförslag klart inför konferensen och 14:20 

Regelremiss freestyle, skickas vidare till utskottet som ombeds inkomma med 

eventuella synpunkter senast 29 februari.  

 

Rasklubben kommer att representeras av Malin Åsander vid regelkonferensen den 4–5 

april.  

 

PR-shopen 

Inkommande skrivelse 07:20 Inventering PR-shopen. Det finns ett fåtal produkter kvar. 

Soffie Modin tar med återstående produkter till årsmötet för försäljning.  

 

Arbetsgruppen RAS 

Arbetsgruppens förslag är skickat till berörda utskott och John Örvill (SBK) för 

förhandsgranskning. Sista svarsdag för utskotten är den 21 februari, härefter ska 

eventuella synpunkter och ändringsförslag behandlas innan dokumentet går ut på 

remiss till medlemmarna. Medlemmarna kommer ha cirka en månad på sig att 

inkomma med synpunkter när dokumentet blir publiceras på hemsidan.  

 

Registerkommittén 

Lathunden för 2019 har kommit från SKK/SBK i dagarna.  

 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Inkommande skrivelse 08:20 Förslag förtjänstnålar. Styrelsen beslutade att tilldela 

Jane Fyhr rasklubbens 15-års nål och Susanne Hartvig rasklubbens 5-års nål för deras 

ideella arbete inom rasklubben. Uppdrogs åt Jeanette Söderlind att meddela de 

aktuella mottagarna.  

 

Inkommande skrivelse 16:20  Vandringspriser 2019, genomgicks och ska publiceras på 

hemsidan. 
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§ 10 Årsmöte 2020 

Verksamhetsberättelsen är skickad till revisorerna för granskning och vi inväntar 

revisionsberättelsen.  

 

Styrelsen gjorde en sista genomgång av samtliga årsmöteshandlingar.  

 

Allt praktiskt inför årsmötet är klart.  

 

§ 11 Övriga frågor 

Christina Sjögren och Malin Åsander lämnade en kort rapport från org. Konferensen.   

 

Inkommande skrivelse 06:20  SBK info nr 1, 2020, genomgicks och lades till 

handlingarna. Skickat till utskott och LO för information.  

 

Inkommande skrivelse 11:20 Inbjudan till konferens om mentalitet och avel – Chodsky 

Pes klubben, delas på hemsidan.    

 

Inkommande skrivelse 15:20 Information om förändrade ersättningsregler etc. 

genomgicks och lades till handlingarna. Skickas till utskottet exteriör för info.  

 

Inkommande skrivelse 19:20 Förslag skrivelse från RASK, frågan hänskjuts till efter 

årsmötet.  

 

Inkommande skrivelse 20:20  Beslut från SKK:s disciplinnämnd, genomgicks och lades 

till handlingarna.  

 

Raskubbens ersättnings normer behöver uppdateras, frågan hänskjuts till efter 

årsmötet.  

 

§ 12 Genomgång av löpande verksamhet 

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger skickar aktuell verksamhetsplanering till webmaster.  

 

§ 13 Kommande styrelsemöten 

Styrelsen avser att hålla ett uppstartsmöte för 2020 i anslutning till årsmötet, efter det 

konstituerande mötet.    
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§ 13 Mötets avslutande 

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

kl.23.22. 

 

 

Vid protokollet:    

 

Anna W. Rexlinger 

Sekreterare  

 

Justeras: 

 

Soffie Modin     Malin Åsander 

Ordförande      Ledamot 
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Bilaga 1 

Inkommande skrivelser 

 

03:20 Inbjudan till utbildning i programmet Katalog för PC 

04:20  Utbildningar på temat avel och hälsa 

05:20  Regelförslag klart inför konferensen 

06:20  SBK info nr 1, 2020 

07:20  Inventering PR shopen 

08:20  Förslag förtjänstnålar 

09:20  Auktorisationer allrounddomare 

10:20  Information SRD 

11:20 Inbjudan till konferens om mentalitet och avel_ Chodsky 

12:20 Inbjudan grundkurs i anatomi 

13:20  Forskningsnyheter januari 2020 

14:20  Regelremiss freestyle 

15:20 Information om förändrade ersättningsregler etc. 

16:20  Vandringspriser 2019 

17:20 Förfrågan utskottet mental 

18:20  Oacceptabelt beteende 

19:20  Förslag skrivelse från RASK 

20:20  Beslut från SKK:s disciplinnämnd 

21:20  Utökning av rasregister 

 

Utgående skrivelser 

 

UT01:20 Letter of commitment IFR 


