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Så här hittar du till årsmötet  
 
E4 söderifrån: I Upplands Väsby tag avfart 176 mot Upplands Väsby. Du ser Scandic Upplands 
Väsby härifrån och det är lätt att hitta till entrén. 
E4 norrifrån: I Upplands Väsby tag avfart 176 mot Upplands Väsby. Du ser Scandic Upplands Väsby 
från E4:n och det är lätt att hitta till entrén. 
 
Länk till vägbeskrivning: http://goo.gl/maps/h5iNo 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hotellvägen 1 
194 35 Upplands Väsby Stockholm 
Telefon: +46 8 517 355 00 
E-post: 
upplandsvasby@scandichotels.com 
 
WGS84 DDM (lat, long)  
N 59° 30.9295', E 17° 55.3538' 
 
WGS84 DD (lat, long)  
59.51549, 17.92256 



 

 
Årsmöte i Svenska Rottweilerklubben/AfR 2015-03-07 i Upplands Väsby 
Samling sker mellan 09:30-10:00 för medlemskontroll och avprickning i röstlängd. Var snäll och respektera detta 
så att mötet kan börja på utsatt tid. Nya medlemmar ska kunna styrka sitt medlemskap genom uppvisande av 
kvitto på betald avgift. 
 

Förslag till Dagordning 

 1.  Mötets öppnande och utdelning av utmärkelser och priser 

 2.  Fastställande av röstlängd 

 3.  Val av mötesordförande 

 4.  Styrelsens 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 i 
stadgarna 

 7.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

 8.  Fastställande av dagordningen 

 9.  Genomgång av: 

a.  styrelsens 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 eller 
förlust 

 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 12.  Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a.  mål, 

b.  rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, 

c.  medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår och 

d.  andra ärenden samt motioner vilka styrelsen 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.  Information om Agria Breed Profile och om mätningar av rasen 

 16. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 

 17.  Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

 18.  Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

 19.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18. 

 20.  Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 
13. 

 21.  Information – organisationen samt diskussion kring kongress vartannat år. 

 22. Mötets 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. 



Registrerade hundar 2003-2014 
År 2014 registrerades 626 hundar, varav 41 var importer 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totalt 1292 1338 1465 1324 1256 1501 1284 1088 999 737 722 626 

Varav importer * 44 68 48 66 45 39 29 26 47 41 41 
 

 

Alla årtal för HD, AD och ögonlysning är hundarnas födelseår och gäller alla svenskfödda hundar. Inga preliminära resultat 
redovisas. Alla data från SKK:s avelsdata 2014-01-20. 
 

Antal röntgade – Höftleder 

Resultat/Födelseår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A 538 653 634 648 616 584 588 517 397 368 228 259 

B 137 124 146 161 141 106 140 112 83 89 67 53 

C 70 80 74 90 73 88 76 76 61 59 40 35 

D 63 78 89 70 62 65 78 44 45 38 21 17 

E 11 14 11 9 1 10 4 9 2 3 3 4 

Totalt 819 949 954 978 893 853 886 758 588 557 359 368 

Antal födda 2013 1137 1252 1305 1368 1253 1264 1370 1280 1051 939 657 731 

Andel röntgade (%) 72 76 73 71 71 67 65 59 56 59 55 50 
 

 
Röntgade hundar HD-fria och HD-fel i procent avrundade till en decimal 
 

Födelseår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HD-fria 82,4  81,9  81,8  82,7 84,6 80,9 82,2 83,0 81,6 82,0 82,2 84,8 

HD-fel 17,5 18,1 18,3 17,3 15,4 19,1 17,8 17,0 18,4 18,0 17,8 15,2 
 

 

 
Antal röntgade – Armbågar 
 

Födelseår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ua 589 708 682 748 658 604 637 552 414 417 263 285 

Lbp 189 189 216 185 193 194 188 164 131 105 71 65 

Mbp 34 46 44 42 37 46 45 34 30 30 15 16 

Kbp 5 4 5 3 5 3 7 6 11 5 7 7 

Totalt 817 947 947 978 893 847 877 756 586 557 356 373 
 

 

 
Röntgade hundar AD-fria och AD-fel i procent avrundade till en decimal 
 

Födelseår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AD-fria 72,1 74,8 72,0 76,5 73,7 71,3 72,6 73,0 70,6 74,9 73,9 76,4 

AD-fel 27,9 25,2 28 23,5 26,3 28,7 27,4 27,0 29,4 25,1 26,1 23,6 
 

 

 
Antal ögonlysta hundar 
 

Födelseår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ua 65 95 150 131 129 166 143 87 84 57 39 

Ej Ua 23 22 32 28 30 36 31 17 16 9 4 

Totalt 88 117 181 159 159 202 174 104 100 66 43 
 

 

OBS! I siffran totalt ögonlysta kan samma hund förekomma flera gånger om den är undersökt flera gånger  

Ögonlysta hundar ua och ej ua i procent avrundade till en decimal 
 

Födelseår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ua 73,9 81,2 82,4 82,4 81,1 82,2 82,2 83,7 84,0 86,4 90,7 

ej ua 26,1 18,8 17,6 17,6 18,9 17,8 17,8 16,3 16,0 13,6 9,3 
 

 

    



Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben/AfR lämnar härmed följande verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2014 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Helén Wallman 
Vice ordförande: Patrik Ohlsson 
Sekreterare:  Helena Strömberg  
Kassör:  Ann-Git Rammus  
Ledamot: Sara Awander 
Ledamot:  Veronica Nilsson 
Ledamot: Anders Johansson (t.o.m 2014-10-20)  
Suppleant:  Helén Torstensson 
Suppleant: Therese Ekman  
 
Verkställande utskottet (VU) har under året bestått av 
ordförande, vice ordföranden, kassör och sekreterare. 
 
Möten och sammanträden 
Årsmöte hölls på Eurostop i Örebro 2014-03-01. Styrelsen har 
utöver detta haft 11 protokollförda sammanträden. 

  
Valberedningen har bestått av sammankallande  
Anna Rexlinger, Tord Siven och Lena Jonsson.  
 
SBK:s Organisationskonferens hölls på Scandic Star 
Sollentuna 1-2 februari. Svenska Rottweilerklubben/AfR 
representerades av Angelina Ohlsson. 
 
SBK:s Förbundskongress hölls på Scandic Star Sollentuna 
17 – 18 maj. Svenska Rottweilerklubben/AfR representerades 
av Ann-Git Rammus och Helén Wallman. 
 
Medlemsmöte 
Medlemsmöte hölls i samband med rasklubbens läger den  
13 juli i Kosta. 
 

Revisorer har varit Lars Rehn och Lise-Lotte Olsson med 
Lotta Jägare och Tina Grankvist som suppleanter. 

 
Medlemmar 
Antalet medlemmar uppgick 2014-12-31 till 1465.  
 
Helén Torstensson har ansvarat för medlemsvärvningen till och med 2014-04-20 då Marie Daun tog över uppdraget.  
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Medlemsantal 1465 1498 1560 1724 1800 2092 2187 2239 2350 2371 2296 2279 

Ökning/minskning -33 -62 -164 -76 -292 -95 -52 -111 -21 75 17 180 

 
Lokalområden 
Under verksamhetsåret har följande lokalområden varit aktiva: 
 
Dalarna Skåne/Blekinge Sörmland  Väster Norrland Östra 
Gotland Småland Uppland - Västmanland  Västra   
 
Gävleborg, Närke, Nedre Norrland, Skaraborg, Småland, Värmland-Dalsland, Östergötland och Övre Norrland har varit vilande 
under året. Inom lokalområdena har det bland annat anordnats medlemsträffar, träningshelger, mentalbeskrivningar, mentaltest, 
officiella lydnads- och bruksprov samt inofficiella utställningar. I de lokalområden där rasklubben centralt arrangerat officiella 
prov och utställningar har lokalområdena varit behjälpliga.  
 
Medlemstidningen Rottweilern  
Tidningen har utkommit som planerat med 5 nummer under verksamhetsåret.  
  
Ansvarig utgivare för tidningen har under året varit; nr 1 Angelina Ohlsson, nr 2-5 Helén Wallman. Soffie Modin har varit 
redaktör och även ansvarat för annonserna. Ansvarig för Bruksnytt har Gittan Åsbom varit. Tidningen publiceras även på 
klubbens hemsida.  
 
Avel- och hälsokommittén   
Kommittén har under året bestått av Anna Rexlinger (sammankallande), Anna Lindgren, valphänvisning Gun Bergqvist, 
hälsoansvarig Linda Heske, sjukdomsrapportering Anna Granath, avelsråd Gun Bergqvist.  
 
Valphänvisningen har haft telefontid 2 gånger i veckan under året. 
 
Linda Heske är kontaktperson för EP-projektet samt ögonfrågor. Både Anna G och Linda har varit delaktiga i att 
besvara/hantera de hälsorelaterade frågor som kommer från styrelse och medlemmar. Anette Gustavsson har varit kommittén 
behjälplig. 
 
Rasspecifika avelsstrategier (RAS) 
Arbetet med att revidera rasspecifika avelsstrategier har avstannat men i slutet av året reviderades tidsplanen och arbetet 
återupptogs. I gruppen ingår nu Yvonne Brink, Anna Rexlinger, Anna Granath, Linda Heske, Anna Lindgren. 
 
Info-kommittén  
Kommitténs sammankallande Lee Pohl avgick 2014-08-18- Åsa Tova-Bergh ingår i kommittén.  
Västra LO har representerat klubben vid My Dog och representanter från föreningen har representerat klubben på Stora 
Stockholm. 
 
Internationella och Nordiska kontakter 
Under året har ansvarig för internationella och nordiska kontakter, Yvonne Brink, deltagit i IFR:s domarkonferens i samband 
med Tyska Klubsieger.  
 
Diskussionerna i år var åter Rottweilerns huvuden som ändrats och proportionerna mellan skall och nosparti inte är korrekt.  
Det har också uppmärksammats att många i rasen börjar bli lågställda. 
 
Kontakterna med Norge och Danmark har fortsatt och har i första hand kretsat kring Tysklands utträde ur IFR. De nordiska 
länderna arbetar för att Tyskland skall återinträda i världssamfundet. Ett informellt möte med Tyska personer genomfördes i 
Venedig Italien i samband med IFR-utställningen. Tyskland har skapat en ”Worldfamily” där Sverige har skrivit på ett 
vänskapsavtal. 
 
 
 



Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör  
Kommittén har under året bestått av Tord Sivén (sammankallande), Jane Fyhr (ansvarig MT), Eva Johansson (kassör) Leif 
Öberg (ansvarig exteriör), Patrik Grönfeldt (ansvarig MH), Ingrid Hult, Robert Axelsson, Thomas Ehlén samt Johanna Haglund. 
 
Leif Öberg avgick som exteriöransvarig och ersattes av Johanna Haglund. Eva Johansson avgick som kassör i början av året, 
ingen ersättare har hittats 
 
Två mentaltest har arrangerats av rasklubben med totalt 15 deltagande hundar varav en boxer med godkänt MT. 127 rottweiler 
har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 142 rottweiler deltagit på mentaltest.  Av dessa har 108 hundar 
godkänt mentaltest och 34 hundar har icke godkänt mentaltest.  
 
11 Exteriörbeskrivningar har arrangerats 
 
Totalt antal mentaltestade hundar 2004 - 2014 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Antal 267 304 304 245 285 256 153 186 155 174 142 
 
29 mentalbeskrivningar har arrangerats av rasklubben med totalt 111 st deltagande rottweiler och 97 hundar av annan ras, 371 
rottweiler har deltagit på MH arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 482 rottweiler deltagit på MH. 
  
Totalt antal mentalbeskrivna hundar 2004 – 2014 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Antal 731 823 846 769 664 732 597 505 500 330 482 

 
Lägerkommittén 
Kommittén har under året bestått av Lisa Bergman, Susanne Wilhelmsson, Suss Hartvig och Felicia Ljunggren. Emina Popovici 
har ansvarat för bokföringen. 
 
Under 2014 har lägerkommittén haft telefonmöten varannan till var tredje månad.  
 
Vecka 29 var det lägervecka i Kosta. Det var som vanligt full fart ute i markerna med spår, sök och bevakning. Årets nyhet var 
att vi arrangerade fyra dagars lydnadskurs, instruktör var Madde Daleo. Deltagarna anmälde sig till kursen i samband med 
anmälan till lägret. Platserna var eftertraktade och tog fort slut. Efter fyra dagars lydnadsträning åkte gruppen ut i markerna och 
spårade resterade lägervecka. 
 
Plexus vandringspris genomfördes precis som bevakningstävlingen. Även i år var bevakningstävlingen öppen för samtliga 
deltagare.  
 
Om kvällarna väntade en rad olika aktiviteter som femkamp, medlemsmöte, föreläsning med Madde Daleo, BBQ samt ett lotteri 
under hela veckan.  
 
Kommittén träffades i Kosta 2 dagar innan lägret för att förbereda markerna och anläggningen. Efter att lägret var slut träffades 
kommittén åter för att sammanställa veckan. Kommittén är i full färd att planera nästa års läger.  
 
PR-shopen 
Under året har Malin Åsander ansvarat för PR-shopen. Mats Hedberg har hanterat bokföringen för shopen. 
PR-shopen har bland annat deltagit i samband med årsmötet, årsmötesutställningen, rasspecialer SSU, lägret och Stora 
Stockholm.  
 
Registerkommittén  
Anna Lindgren och Angelina Ohlsson har ingått i kommittén, Nathalie Mähler har varit behjälplig och tagit fram material till 
registerutgåvan, det som framtagits finns presenterat på rasklubbens webbsida och har uppdaterats kontinuerligt under året. 
 
SSU-kommittén  
SSU-kommittén har under året bestått av Yvonne Brink, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Soffie Modin, 
Angelina Olsson och Leif Öberg. 
 
Sverige var först med att arrangera Scandinavian Klubsieger och Scandinavian IPO championchip, som hade internationell 
status med både CACIT och cert.  
 
Dessutom arrangerades Mentalbeskrivning Hund (MH), valputställning, handlerträning, SM i lydnad och exteriörbeskrivning. Det 
var många som deltog från andra länder  
 
En välbesökt fest arrangerades på lördagkväll med Lena Berglund som ansvarig. 
 
Utställningarna dömdes av Jürgen Wulf och Rüdiger Schmidt Tyskland och valparna dömdes av Helena Strömberg, Sverige. 
IPO provet dömdes av Anders Eriksson, Sverige spår, Heiner Pellenwessel, Tyskland B=lydnad och C= skydd.  
 
Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har under året bestått av Veronica Nilsson (sammankallande), Helén Torstensson, Ann Roxström och 
medhjälpare Therese Ekman. 
 
Den 7 juni arrangerades rasmästerskap i bruks, spår och sök. Totalt startade 34 ekipage i samarbete med Jönköpings BK. 
Rasmästare i spår är Ann Landberg och Lacost med 572,75p Cert. 
 
Den 27 juni arrangerades SSU-lydnad i alla klasser med 47 startande ekipage. Rasmästare i lydnad är Hanna Schultz-
Gustafsson med Rottlines Tronka 224p. 

 
27-28 september arrangerade Skåne/Blekinge LO ras sm i patrull och rallylydnad med totalt 79 startande ekipage. Bästa 
rottweiler i rallylydnad mästarklassen är Fredrika Pedersen med Zarxs Zwettheart 80p. I patrull deltog ingen i elitklass. 
 
 
 
 
 



Vi har även haft deltagare på olika SM: 
SM i lydnad arrangerades i Sollefteå 14-15 juni med 58 deltagare av varierande raser. De rottweilerekipage som deltog var: Ann 
Landberg med Askolons Jänta och Jonna Eriksson med Türingens Zolo. Ann och Jänta tog sig igenom kvalet den 14 juni med 
263 poäng och 1:a pris. Finalen genomfördes den 15 juni med 242,67 poäng, 2:a pris och en 11:e placering. Jonna Eriksson 
och Türingens Zolo blev oplacerade. 
 
Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar arrangerades i Boden 21-23 augusti. Det var 30 deltagare av varierande raser. 
De rottweilerekipage som deltog var: Eva Jonsson med Adius Ursinne som blev Svensk mästare på 982 poäng! 
Vidare deltog Jenny Johansson med Stendalas Bashful Bead med 684 poäng, Månika Laurinen med Askelons Falkon med 
581,5 poäng, Veronica Nilsson med Just Ask Zally med 501 poäng och Anna-Lena Bergenstål med Askelons Elvis som bröt 
tävlingen 
 
Under året har även andra LO arrangerat tävlingar i lydnad, rallylydnad och patrull. 
 
IPO-gruppen 
IPO-ansvarig har varit Soffie Modin tillsammans med Ossian Modin, Anna Rexlinger, Petri Panula, och Mathias Persson.  
 
Den 7 juni arrangerades rasmästerskap i IPO i samarbete med Jönköpings BK. Rasmästere blev Ossian Modin med Tapto’s 
Extreme. 
 
Den 27-28-29 juni arrangerades BH-prov och Scandinavian IPO Championship för första gången i samarbete med SSU 
kommittén, för IPO3 hundarna hade tävlingen CACIT status, en av tre CACIT tävlingar i Sverige!  
Scandinavian IPO Sieger blev Ossian Modin med Tapto’s Extreme, Svenska laget tog även hem lagtiteln. 
 
Klubben har arrangerat två prov, Alvesta i september samt Götene i november. 
 
Totalt har 40 ekipage startat i år fördelat över alla klasserna i BSL och IPO samt BH-prov. 
 
Rasklubben hade ett fullt lag kvalat till IFR IPO VM i Schweiz. Laget representerades av: 
Tony Berglund med Just Ask Whitney 
Ossian Modin med Tapto’s Extreme 
Siv Elin Olsson med Knertebo Palmas 
Fredrik Stewenhag med Arosbygden Egon 
Mathias Persson med Herion Aus Des Espenstätte som tyvärr fick stryka sig några veckor innan VM. 
 
Ossian med Extreme placerade sig som bästa svensk på en hedrande 5:e plats med 275p  
 
Under året har vi även haft rottweilers som tagit cert och CACIT 
 
CERT 
Madelaine Apelqvist med Arosbygdens Egon 
Jenni Larsson med Luke Vom Shambala  
Ossian Modin med Tapto’s Extreme  
 
CACIT 
Ossian Modin med Tapto’s Extreme  
 
Uppfödarkommittén  
Kommittén har under året bestått av Lena Berglund, sammankallande, Kristina Kinch, Sara Awander, Uppfödarutbildningen 
Yvonne Brink och Susanne Thorén. 
 
Två temakvällar har genomförts, en på temat mentalbeskrivning valp med Inga-Lill Larsson i Södertälje Brukshundklubb och en 
med information om ögon och ögonsjukdomar på Bro/Håbo Brukshundklubb. 
 
Kommittén har haft telefonmöten och e-postkontakt. En uppfödarutbildning har genomförts i Söderhamn med 5 deltagare, 
samtliga gjorde ett godkänt slutprov. Kommittén har under året gått ut med en enkät till Sveriges uppfödare av rottweiler när det 
gäller medlemskap och vilka aktiviteter de deltar och önska delta i samt vilket stöd de får och önska få.  
 
Vidare har Yvonne Brink ansvarat för att genomföra mätning av rottweiler då det under de senaste åren indikerats att rasen 
börjat bli lågställd/liten. Resultatet har visat att av mätta rottweiler finns inga tikar men 9 hanar som ligger under minimåttet.  11 
hanar ligger i gruppen liten, 18 är medelstora och 19 är stora. 4 är mycket stora och 1 har mätts 1 cm över maxhöjd.  
 
17 tikar är i gruppen liten, 25 medelstora, 19 i gruppen stor och 4 mycket stora. Storlek enligt standard är:  
Hanhund 61-62 cm liten, 63-64 medelstor, 65-66 stor – Idealstorlek, 67-68 mycket stor. 
Tikar: 56-57 liten, 58-59 medelstor, 60-61 stor – Idealstorlek, 62-63 mycket stor. 
 
Utställningskommittén 
I utställningskommittén har Irene Jonsson, Carina Nilsson, Mats Hedberg (ekonomi) och Helena Strömberg sammankallande 
ingått. 
 
Det har genomförts 2 officiella utställningar under året. En i Karlskoga i samband med årsmötet där hade vi 2 domare från tyska 
ADRK. Där deltog 28 valpar 36 hanar och 53 tikar. Den andra i Skutskär i september där 2 svenska domare dömde. Där deltog 
36 valpar 28 hanar och 36 tikar. I Skutskär anordnades även en föreläsning om IPO med efterföljande middag, där deltog ca 25 
personer.  Vid båda tillfällena har exteriörbeskrivning anordnats med Bo Wiberg som beskrivare.  I Skutskär genomfördes även 
en inofficiell mätning där 50 officiella hundar mättes.  
 
Sammanlagt har 1 286 rottweiler ställts ut på officiella utställningar. Av dem var 535 hanar och 751 tikar. Svenska 
Rottweilerklubben/AfRs tre rasspecialer står för 19 % av dessa hundar. 
 
Royal Canin har varit sponsor till båda utställningarna och även sponsrat samtliga valpar som deltagit.  



Mål 2014 
 
FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL MED SYFTEN 
 
1. Fler aktiva och engagerade 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får engagera sig. Med medlemmar 
som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i framtiden är en av våra självklara bruksraser. 
 
2. Öka kunskapen om rottweiler 
 
Syfte: Stödja hundägare samt sprida information om rasen i samhället. 
 
3. Funktionsdugliga hundar 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida kunskap till 
medlemmarna för att få funktionsdugliga, dvs mentalt sunda och fysiskt friska hundar. 
 
4. Ekonomi i balans med stabil likviditet 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet.  
 
Övergripande mål och delmål 
Till varje övergripande mål finns delmål kopplade som ska bidra till att vi uppnår de övergripande målen. En 
översyn av tidigare delmål är genomförd. Vi föreslår följande delmål:  
 
MÅL 1 FLER AKTIVA OCH ENGAGERADE och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får engagera sig. Med medlemmar 
som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i framtiden är en av våra självklara bruksraser. 
 
Delmål:  Vi ska skapa aktiviteter för våra medlemmar att deltaga i 
 
Delmål:  Vi ska få fler engagerade i föreningen 
 
Delmål:  Vi ska skapa nätverk inom och utom organisationen 
 
 
MÅL 2 ÖKA KUNSKAPEN OM ROTTWEILER och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Stödja hundägare samt sprida information om rasen i samhället.  
 
Delmål:  Vi ska presentera rottweilern som fungerande ras i samhället 
 
Delmål:  Vi ska skapa ett fungerande kontaktnät i vår förening för de medlemmar som upplever att 
 de har problem med sin hund i vardagen 
 
Delmål:  Vi ska ha effektiva kommunikationskanaler som är levande (ska hända och precis har 
 hänt) och med lättillgänglig information 
 
Delmål:  Vi ska göra föreningen synlig genom att representera på olika aktiviteter i landet 
 
Delmål:  Potentiella valpköpare ska få information om rasen och vad de bör tänka på innan 
 ett valpköp. 
 
MÅL 3 FUNKTIONSDUGLIGA HUNDAR och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida kunskap till 
medlemmarna för att få funktionsdugliga, dvs mentalt sunda och fysiskt friska hundar. 
 
Delmål:  Vi ska sprida kunskap till medlemmarna när det gäller rasens hälsa  
 
Delmål:  Vi ska arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet  
 
Delmål:  Vi ska öka andelen uppfödare som är anslutna till föreningen  
 
Delmål:  Vi ska utbilda uppfödare på rottweiler  
 
Delmål:  Vi ska öka antalet mentalbeskrivna rottweiler 
 
Delmål:  Vi ska ha hög kvalitet på våra arrangemang  
 
Delmål:  Våra medlemmar vill delta på våra aktiviteter 
 
 
 



MÅL 4 EKONOMI I BALANS MED STABIL LIKVIDITET och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet.  
 
Delmål:  Vi har en god ekonomisk hushållning där hänsyn till de ekonomiska effekterna alltid tas innan 

beslut.  
 
Delmål:  Medlemsantalet skall öka (alternativt bibehållas för att på sikt öka beroende på utfall 
 31/12-2013). 
 
Delmål:  Vi ska öka medvetenheten om möjligheter till bidrag inom föreningen.  
 
Delmål:  Vi ska öka medvetenheten när det gäller möjligheter att arrangera kringarrangemang för 
 att bidra till ekonomin i samband med övriga aktiviteter. 
 
Målstyrning är relativt nytt i organisationen. Vid förra årets årsmöte beslutades målen för verksamhetsåret 2014. 
När det gäller uppföljning av arbetet kring målen behöver tydligare metoder och uppföljningar tas fram och 
genomföras. Det pågår en hel del arbete i organisationen för att säkerställa målen även om det inte finns något 
strukturerat uppföljningsunderlag.  
 
I ett första skede blir det aktuellt att inventera hur det ser ut vilket organisationen inte genomfört under 2014. Det 
blir prioriterat för organisationen (lokalområden, kommittéer och centralt) att säkerställa statistiken för 2015 för att 
sedan ha något att förhålla sig till i framtiden. Många aktiviteter är däremot genomförda, även de som är direkt 
uppsatta som mål så som mässor, MH, utställningar, bruksprov och uppfödarutbildningar. När det gäller det 
ekonomiska målet har föreningen ett utfall enligt budget.  
 
Ett gemensamt (med kommittéer och lokalområden) arbete med att jobba med mål och budget har genomförts 
under 2013 och 2014 vilket bidrar till möjligheterna till att arbeta med målstyrning på ett positivt sätt.  
 
 
 



Förslag på mål 2015 
 
FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL MED SYFTEN 
 
 
1. Fler aktiva och engagerade 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får möjlighet att 
engagera sig. Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även 
i framtiden är en av våra självklara bruksraser. 
 
 
2. Öka kunskapen om rottweiler 
 
Syfte: Stödja hundägare och uppfödare samt sprida information om rasen och föreningen i 
samhället. 
 
 
3. Funktionsdugliga hundar 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida 
kunskap till medlemmarna och framförallt uppfödare för att bevara rasen, få funktionsdugliga, 
dvs. mentalt sunda och fysiskt friska hundar. 
 
 
4. Ekonomi i balans med stabil likviditet 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil 
likviditet.  
 
 



MÅL 1 FLER AKTIVA OCH ENGAGERADE och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Att skapa en stark enad förening, där alla med intresse för rottweiler får möjlighet att engagera 
sig. Med medlemmar som visar respekt för medmänniskor och där rottweilern även i framtiden är en 
av våra självklara bruksraser. 
 
Delmål:  Vi ska erbjuda aktiviteter som våra medlemmar och blivande medlemmar vill 
 delta i 
 
Delmål:  Vi ska få fler engagerade/aktiva/deltagande i föreningen 
 
Delmål:  Vi ska utveckla och förbättra nätverk inom och utom organisationen 
 
 
MÅL 2 ÖKA KUNSKAPEN OM ROTTWEILER och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Stödja hundägare och uppfödare samt sprida information om rasen och föreningen i samhället.  
 
Delmål:  Vi ska visa rottweilern som en fungerande bruksras i samhället 
 
Delmål:  Vi utvecklar och förbättrar kontaktnät i föreningen för rottweilerägare/uppfödare 
 som har behov av hjälp och stöttning 
 
Delmål:  Vi ska ha effektiva, officiella och lättillgängliga kommunikationskanaler som är 
 levande 
 
Delmål:  Potentiella valpköpare ska få information om rasen och dess standard samt vad 
 de bör tänka på innan ett valpköp.  
 
 
MÅL 3 FUNKTIONSDUGLIGA HUNDAR och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida kunskap till 
medlemmarna och framförallt uppfödarna för att bevara rasen, få funktionsdugliga, d.v.s. mentalt 
sunda och fysiskt friska hundar. 
 
Delmål:  Vi ska sprida information och kunskap till medlemmarna och uppfödarna när det gäller 
rasens hälsa och mentalitet 
 
Delmål:  Vi ska arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet  
 
Delmål:  Vi ska öka andelen uppfödare som är anslutna till föreningen  
 
Delmål:  Vi ska kontinuerligt utbilda uppfödare och hundägare på rottweiler 
 
Delmål:  Vi ska öka antalet mentalprovade (MH, MT, BH) rottweiler 
 
Delmål:  Vi ska ha hög kvalitet på våra prov 
 
 
MÅL 4 EKONOMI I BALANS MED STABIL LIKVIDITET och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet.  
 
Delmål:  Vi ska ha en god ekonomisk hushållning där hänsyn till de ekonomiska effekterna alltid 

tas innan beslut.  
 
Delmål:  Medlemsantalet skall öka (alternativt bibehållas för att på sikt öka beroende på utfall 
 31/12-2013). 
 
Delmål:  Vi ska öka medvetenheten om möjligheter till sponsring/bidrag för föreningen.  
 
Delmål:   Vi ska öka medvetenheten när det gäller möjligheter för att kring- och samarrangera 

aktiviteter för att bidra till ekonomin i samband med övriga aktiviteter. 
 
 

 



 
Resultat och förslag på budget 
 

Budget  Resultat  Budget  Rambudget  Rambudget 
2014 2014 2015 2016 2017

Medlemmar 345 000 336 335 345 000 345 000 350 000
‐10 000  ‐9 015  ‐10 000  ‐10 000  ‐10 000 

Rottweilern 52 000 46 659 52 000 52 000 54 000
‐185 000  ‐187 022  ‐185 000  ‐185 000  ‐185 000 

Förbr inv + underh ‐1 300  0 ‐1 500  ‐1 500  ‐1 500 
Representation o gåvor ‐3 000  ‐1 530  ‐1 500  ‐1 500  ‐1 500 
Kontorsmaterial, porto, trycksaker ‐6 000  ‐2 365  ‐4 000  ‐8 000  ‐4 000 
Styrelsen ‐60 000  ‐59 018  ‐60 000  ‐60 000  ‐60 000 
Årsmötet ‐70 000  ‐68 012  ‐65 000  ‐65 000  ‐65 000 
Lokalområden ‐10 000  ‐3 130  ‐10 000  ‐10 000  ‐10 000 
SBK kongress ‐8 000  ‐8 398  ‐8 000  ‐8 000  ‐8 000 
Konferens ‐68 000  ‐41 606  ‐75 000  ‐68 000  ‐80 000 
Olycksfallsförs medlem ‐4 700  ‐4 782  ‐5 000  ‐4 700  ‐5 000 
Bank o postavg ‐2 000  ‐625  ‐2 000  ‐2 000  ‐2 000 
Medlemsavgift IFR ‐3 800  ‐2 249  ‐2 500  ‐3 800  ‐4 000 
Sociala avgifter ‐4 000  ‐7 938  ‐4 000  ‐4 000  ‐4 000 
Ränteintäkter, övr intäkter 3 500 1 734 1 500 3 500 3 500
Räntekostnader 0 ‐620  0 0 0
Övriga kostnader ‐1 000  ‐600  ‐1 000  ‐1 000  ‐1 000 
Int o nord samarbete ‐3 000  ‐556  ‐6 000  ‐6 000  ‐3 000 
Avel‐, Häsa‐, Uppfödarkommittén ‐19 000  ‐4 487  ‐19 000  ‐19 000  ‐19 000 
Tävlingskommittén ‐38 000  ‐34 559  ‐40 000  ‐39 500  ‐41 000 
Infokommittén ‐10 000  ‐6 625  ‐5 500  ‐10 000  ‐10 000 
Mentalkommittén ‐10 000  ‐7 170  ‐10 000  ‐10 000  ‐10 000 
Register ‐500  0 ‐1 500  ‐500  ‐500 
SSU‐kommittén 18 800 9 679 14 000 11 000 11 000
Utställningskommittén 13 800 ‐452  14 000 16 000 16 000
PR‐kommittén 20 000 ‐3 868  20 000 25 000 30 000
Lägerkommittén 65 000 69 486 70 000 65 000 65 000

800 9 266 0 0 5 000

 
 



1 Bank och kassa 2014‐12‐31
Bank Kassa Summa

Centralt 244 372 0 244 372
Mentalkommittén 6 010 0 6 010
Utställningskommittén 26 702 2 758 29 460
SSU‐kommittén 22 934 0 22 934
Lägerkommittén 156 464 9 000 165 464
Registerkommittén 0 0 0
PR‐kommittén 22 031 9 22 040
Totalt 478 513 11 767 490 280

Balansräkning
Tillgångar Not 2013‐12‐31 2014‐12‐31

Lager, PR‐kommittén 48 609 39 221
Lager, Utställningskommittén 2 500 500
Kundfordringar 19 145 31 740
Övriga fordringar 2 000 2 000
Huvudkassans fordringar på kommittéer 202 011 265 471
Skattekonto 9 389
Upplupna intäkter 6 567 11 469
Bank och kassa 1 519 955 490 280
Summa tillgångar 800 796 841 070

2 Eget kapital (tillgångar minus skulder)
Balanserade Årets 
resultat resultat Summa

Huvudkassan 45 499 ‐58 409  ‐12 910 
Mentalkommittén ‐78 377  ‐7 170  ‐85 547 
Utställningskommittén 13 744 ‐452  13 292
SSU‐kommittén 20 249 9 679 29 928
Lägerkommittén 145 235 69 486 214 721
Hänvisning 47 070 0 47 070
PR‐kommittén 285 985 ‐3 868  282 117

479 405 9 266 488 671

Eget kapital och skulder Not 2013‐12‐31 2014‐12‐31

Eget kapital
Eget kapital  2 99 532 210 376
Årets resultat ‐19 084  9 266

80 448 219 642

Fonderade medel för vilande LO:n 212 212

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Kommittéers skulder till huvudkassan 218 436 201 875
HK skuld till kommittéer 463 890 398 495
Övriga kortfristiga skulder 0 1 717
Upplupna sociala avgifter 6 652 7 938
Förutbet intäkter o upplupna kostnader 31 158 11 191
Summa eget kapital och skulder 800 796 841 070

 
 
 
 
 
 
 
 



Slutord 
 
Nu är verksamhetsåret 2014 avslutat. Styrelsen tackar alla som hjälpt till under året och bidragit med sin tid och sitt 
engagemang för att utveckla vår förening.  
 
Medlemsantalet har minskat de senaste åren och det är viktigt att se att vi alla måste jobba på att engagera flera i vår förening. 
Rasen och rasklubbens framtid avgörs av vårt gemensamma engagemang där varje medlems och rottweilerägares bidrag är 
avgörande för vår framgång. Med gemensamma krafter hoppas vi att medlemsantalet ska öka och att verksamheten ska 
utvecklas.  
 
Väl fungerande kommittéer och engagerade lokalområden är nyckeln till vår framgång där vi kommer att kunna nå våra 
nuvarande och framtida medlemmar.  
 
Föreningen har under året arbetat efter de mål som presenterades under årsmötet 2014. De fyra målen har varit den 
inriktningen vi har strävat efter. Mycket finns fortfarande som kan och bör förbättras, vi bör alla hjälpas åt så att vi kan nå de mål 
som vi alla beslutat om. Målstyrning är ett levande dokument och kan för varje år förändras och förbättras så att vi följer de 
uppsatta målen. 
 
Under året så har vår förening/kommittéer/lokalområden arrangerat en hel del för föreningens medlemmar 

 

‐ Utställningar, rasspecialer 

‐ SSU 

‐ Skandinavian Klubsieger 

‐ RAS-SM i Lydnad 

‐ Lägervecka i Kosta 

‐ Uppfödarkonferens 

‐ Ett antal MH och MT runt om i Sverige 

‐ Exteriörbeskrivningar 

‐ RAS-SM i Bruks/IPO/BSL 

‐ IPO och BSL prov 

‐ Medlemsmöten 

‐ Rasmonter på Älvsjömässan/Sthlm 

‐ Rasmonter på My Dog/Gbg 

‐ X antal träningsträffar/utbildningar/lydnads/bruks/rallylydnadsprov runt om i Sverige 

 
Vi har många duktiga ekipage som representerar oss, både i Sverige men även internationellt.  
 
Årets totala resultat ligger i stort sett i enlighet med budget. Mål och budget har diskuterats tillsammans med representanter från 
kommittéer och lokalområden. En viktig aspekt är däremot att det kommer att krävas år med bättre ekonomiska resultat för att 
säkra rasklubbens framtid.  
 
2014 års styrelse tackar för det förtroende som vi erhöll på årsmötet och vi ser fram emot, ett för föreningen och alla 
medlemmar ett bra år 2015. 
 
Vi vill passa på att tacka alla de som ideellt ställt upp för vår förening under året.  
 
Vi alla tillsammans, från styrelsemedlem till den enskilda/e medlemmen är Svenska Rottweilerklubben/AfR. 
 
 
Ordförande Helén Wallman   
 
 
 
 
 
Helén Wallman Patrik Ohlsson Helena Strömberg   
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare   
 
 
 
Ann-Git Rammus  Sara Awander Veronica Nilsson  
Kassör Ledamot Ledamot 
 
 
 
Helén Torstensson Therese Ekman  
Suppleant Suppleant 



 
Inplanerade aktiviteter verksamhetsår 2015 
Januari 
3-6 Rasmonter på MyDog Göteborg (Västra LO) 
4 Rallylydnad N. F Bålsta 
25  Uppfödarträff Arninge, Täby (Östra LO) 
 
februari 
7-8 Uppfödarutbildning 
14 Årsmöte Värmland/Dal Lo Uppstart  
 
Mars   
7 Årsmöte Upplands Väsby  
8 Årsmötesutställning Upplands Väsby 
 
April 
18-19 MH (Upplands Lo Uppfödar MH) 
24-26 Bruks & Lydnads läger (Skåne LO) 
25-26 MH (Upplands Lo Uppfödar MH) 
25 IPO/BSL, BH-prov, Jonslund (Västra LO) 
 
Maj 
2-3  Scandinavian utställning och IPO Danmark 
3 MH (Upplands Lo, Uppfödar MH) 
9 - 10 SBK kongress 
 
juni 
6-7 Mh Solna-Sundbybergs Bk (Östra Lo) 
25  BH-prov Södertälje (SSU och IPO) 
26 MH Södertälje (SSU) 
27 Rasmästerskap Lydnad Södertälje (SSU och tävling) 
27 IPO/BSL Södertälje (SSU och IPO)   
 
Juli  
13-19 Läger Kosta 
 Medlemsmöte  
 
augusti 
15  MH (Upplands LO, Uppfödar MH) 
27 Lydnadsprov Stenkumla (Gotlands LO) 
 
September 
6 IPO/BSL, BH Alvesta (IPO) 
13 Utställning Södertälje 
19 IPO/BSL, BH Jonslund (IPO Västra LO) 
26 Rasmästerskap IPO/BSL Skutskär (IPO) 
26-27 Rasmästerskap i bruks Skutskär (tävling) 
  
 
oktober 
3 MH (Upplands LO) 
3 Lydnad klass I-III Enköping/ Bålsta (Upplands LO+ KM)  
24  MH (Upplands LO) 
31 FH Klass I Götene 
 
November 
1 IPO/BSL Götene 
 
December 
12 - 13 Svenska Hundmässan Stockholm 
 
 
 



 
 
 
Valberedningens förslag till styrelse m.m. i Svenska Rottweilerklubben/AfR  
 
 
 

Ordförande Yvonne Brink  Nyval 1 år 

Vice ordförande Veronica Nilsson  Nyval 2 år 

Sekreterare Helena Strömberg  Kvarstår 1 år 

Kassör Helén Torstensson  Nyval 2 år 

Ledamot Ann-Git Rammus  Fyllnadsval 1 år 

Ledamot Ulrika Stenholm  Nyval 2 år 

Ledamot Irene Jonsson  Fyllnadsval1 år 

Suppleant Leif Stang  Nyval 2 år 

Suppleant Maria Panula  Fyllnadsval 1 år   

   

Revisor Lars Rehn   

Revisor Vakant  

Revisorsuppleant Lotta Jägare  

Revisorsuppleant Tina Granqvist  

   

   

   



§19 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. 
 
Motioner: 
 
Svenska Rottweilerklubben/AfR har mottagit 3 motioner.   

 
Motion nr 1 och 2 
 

 
 



 

 
Styrelsens yttrande motion 1 
I styrelsens förslag på förtydligande till hänvisningsregler ska MT inte kunna ersätta MH eller vara krav 
för hänvisning.  Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.  
 
Styrelsens yttrande motion 2 
Då regler gällande IPO-titel beslutas av FCI har Svenska Rottweilerklubben/AfRs årsmöte ej möjlighet 
att ta beslut i frågan. Styrelsen föreslår därför avslag av motionen.  
 
Motion nr 3 
 

Motion till Svenska Rottweilerklubben’s årsmöte 2015 
 
Motion gällande Rasklubbens riktlinjer gällande avel och valphänvisning. 

”Diskvalificerande	fel	vid	MH	

Ett	kryss	i	någon	av	följande	rutor	innebär	att	hunden	EJ	kommer	att	beviljas	
avelsrådgivning	och/eller	valphänvisning	på	kull	genom	AfR.” 

Moment 7b: Ljudkänslighet, nyfikenhet – ruta 1. 
 
Då värdesiffran på att komma fram till ljudkällan är baserad på tid. Innebär detta att en hund 
som ej blir rädd/engagerad av ljudet, och inte ser sig ha behov att undersöka ljuskällan. 
Kommer att få värde ett. 
Att ha detta som ett diskvalificerande fel gör att vi tar bort miljöstarka individer ur dem 
möjliga avelsbasen. Dessa individer åter finns i ruta 1 på moment 7a. 
 

 Jag önskar att detta justeras så att dessa individer ej faller bort från vår 

rådgivning/hänvisning. 

 Jag önskar att klubben tillsätter en grupp med mentalbeskrivare och/eller mentaldomare att 

se över och ev justera alla ev mentala krav som klubben önskar att ha på avelsdjuren. 

 
Nyköping 19/10 2014 
Patrik Grönfeldt 
Mentaldomare & Mentalbeskrivare 



 

Styrelsens yttrande motion 3 
Då det inte finns stöd för att nyfikenhetsrutan i MH när det gäller ljud har större betydelse än andra 
nyfikenhetsrutor föreslår styrelsen årsmötet att tillstyrka motionen och därmed ta bort nyfikenhetsrutan 
som diskvalificerande fel för rasen.  
 
 
Styrelsens förslag: 
 
Korrigering och förtydligande av hänvisningsregler.  Vid årsmöte 2013 beslutades om att ett godkänt MH inte kan ersättas av ett 
icke godkänt MT. Styrelsen konstaterar att ytterligare förtydligande och korrigeringar kan vara aktuella och föreslår årsmötet att 
anta följande förslag på riktlinjer för hänvisning:  
 

Rottweilerklubbens riktlinjer innefattar: 

 Höftleder och armbågar utan anmärkning (A eller B) och ett index som överstiger 100  

 MH utan diskvalificerande fel 12-24 månader  

 Korning/unghundsexteriör 

 Minst ett Very Good i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i 

 klassen 18-24 mån och över 

 Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua efter 24 

 månaders ålder 

 

Inavelsgrad 

Inavelsgraden i på den tilltänkta kullen/kombinationen får ej överstiga 6,25%. Alla kullar som lämnas in för 

valphänvisning, kommer att kontrolleras angående inavelsgraden, via dataprogrammet Lathunden.  

Hanhundsanvändning 

Max 5 kullar/kalenderår gäller för att få valphänvisning samt avelsrådgivning inom AfR. Avkommeutskrifter 

kan beställas från SKK på aktuella hanar, på så sätt blir det en snabbare utvärdering och sämre avelshanar 

sanerar sig själva. Om en hane överstiger 5 kullar/kalenderår kommer hunden ej längre att erhålla 

avelsrådgivning och/eller valphänvisning. 

Uppfödaren ska följa SKKs grundregler. Gällande regler finns på: 

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/ 

 



Information och diskussion  
 

 Förslag på ny organisation av rasklubben. 
 SBK Kongress vartannat år 

 
 
 
 
 
 
 

   

   

 


