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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 
 

http://goo.gl/maps/h5iNo
mailto:upplandsvasby@scandichotels.com
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Årsmöte i Svenska Rottweilerklubben/AfR 2017-03-04 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. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. 
 16.  Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 17.  Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
 18.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 19.  Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 

13. 
 20. 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. 
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Registrerade hundar 2006-2016 

År 2016 registrerades 654 hundar, varav 53 var importer 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt 1324 1256 1501 1284 1088 999 737 722 626     668 654  
Varav importer 48 66 45 39 29 26 47 41 41 55 53  

 

 
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 2017-01-03. 

Resultat/Födelseår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A 648 616 584 588 518 400 374 233 330     217 216  
B 161 141 106 140 112 84 89 69 70 58 48  
C 90 73 88 76 76 61 59 46 54 37 35  
D 70 62 65 78 44 45 38 26 29 21 25  
E 9 1 10 4 9 2 3 4 6 6 1  
Totalt 978 893 853 886 759 592 563 377 489 339 325  
Antal födda  1368 1253 1264 1370 1280 1051 939 657 731 510 656  
Andel röntgade (%) 71 71 67 65 59 56 60 57 67 67 50  

 

  

Röntgade hundar HD-fria och HD-fel i procent avrundade till en decimal 
Födelseår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
HD-fria 82,72 84,77 80,89 82,17 83,00 81,76 82,24 80,11 81,80 81,12 81,23 
HD-fel 17,28 15,23 19,11 17,83 17,00 18,24 17,76 19,89 18,20 18,88 18,77 

 

 

Antal röntgade – Armbågar 
Födelseår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
UA 748 658 604 637 553 416 418 274 360 255 266 
LBP 185 193 194 188 164 132 107 75 91 61 52 
Mbp 42 37 46 46 34 30 32 18 25 17 8 
Kbp 3 5 3 7 6 12 5 7 12 4 4 
Totalt 978 893 847 878 757 590 562 374 488 337 330 

 

  

Röntgade hundar AD-fria och AD-fel i procent avrundade till en decimal 
Födelseår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AD-fria 76,5 73,7 71,3 72,6 73,1 70,5 74,4 73,3 73,8 75,7 80,6 
AD-fel 23,5 26,3 28,7 27,4 26,9 29,5 25,6 26,7 26,2 24,3 19,4 

 

  

Antal ögonlysta hundar 

Födelseår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
 

2015 

  
UA 150 131 129 167 144 90 94 69 59 24 14 
Ej UA 32 28 30 42 31 24 16 10 12 6 4 
Totalt 181 159 159 209 175 114 110 79 71 30 18 

 

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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UA 82,9 82,4 81,1 79,9 82,3 78,9 85,5 87,3 83,1 80,0 77,8 

ej UA 17,7 17,6 18,9 20,1 17,7 21,1 14,5 12,7 16,9 20,0 22,2 
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Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben/AfR lämnar härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 

 
 
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande:   Yvonne Brink  
Vice ordförande: Patrik Grönfeldt 
Sekreterare:  Malin Sten  
Kassör:                       Rebecca Cedervall   
Ledamot:                      Ulrika Stenholm  
Ledamot:                       Lena Jonsson 
Ledamot:                      Angelica Göbel    
(t.o.m. 2016-09-14 ) 
Suppleant 1:                      Leif Stang 
Suppleant 2:                       Marianne Rexlinger 
 
Verkställande utskottet (VU) har under året 
bestått av ordförande, vice ordföranden, 
kassör och sekreterare. 
 
Möten och sammanträden 
Årsmöte hölls på Scandic i Upplands Väsby 
2016-03-07. 
Styrelsen har utöver detta haft 11 
protokollförda sammanträden. 

  
Valberedningen har bestått av 
sammankallande  
Helena Nylander, Camilla Rydh och Irene 
Jonsson.  
 
SBK:s Organisationskonferens hölls på 
Radisson BLU Arlandia 30-31 januari. 
Svenska Rottweilerklubben/AfR 
representerades av Yvonne Brink. 
 
SBK:s Förbundskongress hölls på 
Radisson BLU Arlandia 14– 15 maj. Svenska 
Rottweilerklubben/AfR representerades av 
Yvonne Brink och Ulrika Stenholm. 
 
Medlemsmöte 
Medlemsmöte hölls i samband med 

rasklubbens läger den 19 juli i Kosta. 
 

Revisorer har varit Lars Rehn och Bo Wiberg 
med Lotta Jägare och Tina Grankvist som 
suppleanter. 

 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar uppgick 2016-12-31 till1292. 
 
Therese Ekman har ansvarat för medlemshanteringen. 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Medlemsantal 1376 1465 1498 1560 1724 1800 2092 2187 2239 2350 2371 2296 

Ökning/minskning – 89 – 33 – 62 – 
164 – 76 – 292 – 95 – 52 – 111 – 21 75 17 

 
 
Lokalområden 
Under verksamhetsåret har följande lokalområden varit aktiva: 
 
Dalarna  Värmland/Dalsland  Skåne/Blekinge 
Västernorrland Östra/Sörmland   Västra 
Gotland  Uppland/Västmanland  Gävleborg
  
 
Närke, Nedre Norrland, Småland, Östergötland och Övre Norrland har varit vilande under 
året. Arbete har under året påbörjats för att Övre Norrland skall arbeta tillsammans med 
Väster Norrland.  Inom lokalområdena har det bland annat anordnats medlemsträffar, 
träningshelger, mentalbeskrivningar, mentaltest, exteriörbeskrivningar officiella lydnads- och 
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bruksprov samt rallylydnadstävlingar. I de lokalområden där rasklubben centralt arrangerat 
officiella prov och utställningar har lokalområdena varit behjälpliga.  
Upplands Lokalområde har under året arrangerat Rasmästerskapet i Spår och Sök. Det är 
första gången ett lokalområde arrangerar mästerskapen.  
 
Medlemstidningen Rottweilern  
Tidningen har utkommit som planerat med 5 nummer under verksamhetsåret.  
  
Ansvarig utgivare för tidningen har under året varit Yvonne Brink.  
Soffie Modin och Sara Lindblom har ingått i redaktionen med Soffie Modin som redaktör och 
även ansvarat för annonserna. 
Ansvarig för Bruksnytt har varit Patrik Ohlsson.  
 
 
Avel- och hälsokommittén   
Kommittén har under året bestått av Anna Lindgren, Gun Bergqvist valphänvisning och 
avelsråd, Sara Awander, Eva-Maria Söderman legitimerad veterinär och Anna Granath 
sjukdomsrapportering. Anna Granath lämnade kommittén 2016-09-15 .  
Valphänvisningen har haft telefontid 2 gånger i veckan under året. 
 
 
Rasspecifika avelsstrategier (RAS) 
Arbetet med att revidera rasspecifika avelsstrategier har pågått under året. I gruppen ingår 
Ulrika Stenholm och Helena Strömberg. Helena Strömberg t.o.m. november 2016.  
Ulrika Stenholm färdigställer RAS på egen hand. 
 
Info-kommittén       
Under året har tillsatts en info-kommitté med Lena Jonsson sammankallande, Åsa Tova 
Berg, Lotta Syvertsen, Marie Kerttu och Mats Edström. 
Västra LO har representerat klubben vid My Dog och representanter från föreningen har 
representerat klubben på Stockholms Hundmässa. 
Ansvaret för monter på Stockholms Hundmässa ligger under Info-kommittén. En arbetsgrupp 
för ”Monter 2017” är tillsatt i december 2016 och består av Louise Fomell och Matilda 
Haglund.   
 
 
Internationella och Nordiska kontakter  
Under året har ansvarig, Yvonne Brink, deltagit i ett extra möte i IFR. En ny styrelse valdes 
och Yvonne Brink tackade nej att kandidera i någon form. 
 
Svenska Rottweilerklubben är medlem i Tyska Rottweilerklubbens världsomspännande 
sammanslutning, ADRK World Family. För första gången har vi i år haft representation vid 
ADRK World Familys IPO mästerskap genom Ossian Modin och Taptos Extreme. 
  
Yvonne Brink har genomgått en examination för tysk specialdomare, Edgar Hellman i 
samband med SSU och godkändes som den första domaren utanför Tyskland som får 
bedöma BSE – Breed Standard Evaluation.  
Provet skickas för registrering i ADRK och hundägaren får ett ex. Resultaten kommer även 
att sparas i Sverige och ansvarig för detta är Patrik Grönfeldt 
4 st. svenska hundar har under året blivit GODKÄNDA vid BSE-prov. Hundarna har bedömts 
av Anton Toni Spindler, Edgar Hellmann samt Yvonne Brink.  
 
Vid 2016 år ADRK Klubsieger i Tyskland hölls världens största seminarium för FCI godkända 
exteriördomare med Rottweiler som specialitet. Deltagare från hela världen fanns på plats. 
Representerade Sverige gjorde Yvonne Brink, Bo Wiberg och Gerard O’Shea 
 
 
Jubileumskommittén, Svenska Rottweilerklubben 50 år 2018. 
Kommittéen består av Helena Strömberg, Gun Bergquist och Berit Karlsson.   
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Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör  
Kommittén har under året bestått av Patrik Grönfeldt (sammankallande), Jane Fyhr (ansvarig 
MT), Johanna Haglund(ansvarig exteriör), Veronica Nilsson (Ansvarig MH) Inga-Lill Larsson, 
Hans Kinn, Robban Axelsson, Thomas Ehlén och Mikael Wadström  
 
Tre mentaltest har arrangerats av rasklubben med totalt 20 deltagande hundar varav en av 
annan ras med godkänt MT.  
120 Rottweiler har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 139 Rottweiler 
deltagit på mentaltest. 
Av dessa har 113 hundar godkänt mentaltest och 26 hundar icke godkänt mentaltest. 
 
115 Rottweiler har exteriörbeskrivits och av dessa har 101st godkänts. 
 
Kennel med flest mentaltestade hundar år 2016 är Annerotts Kennel 
Hane med flest mentaltestade hundar efter sig år 2016 är Zuma´s Crezzendo 
 
 
Totalt antal mentaltestade hundar 2006 - 2016 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal 304 245 285 256 153 186 155 174 144 108 139 
 
21 mentalbeskrivningar har arrangerats av rasklubben med totalt 150 st. deltagande rottweiler och 80 hundar av 
annan ras. 
186 rottweiler har deltagit på MH arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 336 st. rottweiler deltagit på MH. 
  
Totalt antal mentalbeskrivna hundar 2007 – 2016 
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal 769 664 732 597 505 500 330 482 379 336 
           
 
 
 
Lägerkommittén 
 
Kommittén har bestått av Lisa Bergman Sk., Susanne Wilhelmsson och Suss Hartvig. 

Under 2016 har lägerkommittén haft telefonmöten varje till varannan månad.  
 
Södra Lägret 
Vecka 29, 2016-07-17 – 2016-07-24 genomförde vi det södra lägret i Kosta. 

Kommittén träffades 3 dagar innan lägerstarten för att 
reka markerna och förbereda anläggningen. Efter avslutat läger samlades 
lägerkommittén till möte för att sammanställa veckan och stämma av ekonomin. 
I år hade vi följande grupper; bevakning/patrull, sök, spår, spår/lydnad, lydnad och 
rallylydnad. Även i år kunde man anmäla sej till instruktörsledd grupp, spår/lydnad, 
lydnadslydnad, rallylydnad samt patrull/bevakning. 
Tävlingarna Plexus vandringspris och Plexus Rookie genomfördes liksom 
bevakningstävlingen. Båda öppna för samtliga deltagare. 
Om kvällarna hade vi följande aktiviteter; välkomstgrillning, gruppledarmöten, 
femkamp, medlemsmöte, hundfiskdamm, leksaksuppletande, föreläsning i 
specialsök, gruppernas uppträdanden, BBQ med musikunderhållning samt lotterier.  
 
Norra lägret 2016 

 
Det arrangerades ett Norrläger den 25/8-28/8 på Fönebasen i Hälsingland. 
16 deltagare som delades in i tre olika grupper: 

 
Spår  
Sök 
Lydnad/ patrull  
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Dessa grupper hade var sin gruppledare som fungerade som en länk mellan deltagarna, såg 
till att alla var med & att alla fick möjlighet att träna på det dom önskade. 
I grupperna hjälpte alla varandra & de erfarna delade med sig av sina kunskaper till de som 
var nya i respektive gren. 
På dagarna var alla i respektive grupp ute på anvisat område i skog & mark med avbrott för 
lunch inne på basen. 

 
Första kvällen hade vi en välkomstgrillning där var & en presenterade sig & sin/sina hundar. 
Sedan delade vi in gänget i de önskade grupperna & fördelade markområden på kartorna. 

 
Samling efter frukost kl. 09:00 för avfärd till respektive markområde som roterade till ett nytt 
område varje dag. 

 
På kvällarna åt vi gemensam middag, summerade dagens träning & utbytte erfarenheter. 
Sista kvällen ordnade Karin Morander en tipspromenad med kluriga uppgifter för hund & 
förare vid varje fråga. 
En uppskattad tävling av samtliga, både hundar & förare. 

 
Sista dagen hade vi en utvärdering av lägret & samtliga deltagare var mycket nöjda & 
önskade att få komma åter. 

 
Lägerkommitté för Augustilägret på Fönebasen i Hälsingland var:  
Lisa Bergman, Anna- maria Söderberg, Eva-Maria Söderman och Karin Morander 
 
PR-shopen 
Under året har Ulrika Böninger-Sideryd ansvarat för PR-shopen. Helen Thorstensson har 
hanterat bokföringen för shopen. 
PR-shopen har bland annat deltagit i samband med årsmötet, årsmötesutställningen, 
rasspecialer och SSU.  
PR shopen har arbetat bort ett gammalt lager och har börjat satsa på förnyelse och det har 
även skapats en Facebooksida för PR-shopen. 
 
 
Registerkommittén  
Therese Hartvig är ansvarig för registerkommittén och Johanna Haglund ansvarar för att 
exteriörbeskrivningsprotokollen skall läggas in i Lathunden. Båda har genomgått utbildning i 
Lathunden 
 
SSU-kommittén  
SSU-kommittén har under året bestått av Helén Wallman sammankallande, Ann-Git 
Rammus som även har hanterat bokföringen, 
Soffie Modin, Yvonne Brink och Leif Öberg har varit behjälplig med diplom, Helena 
Strömberg och Irene Jonsson adjungerade från utställningskommittén ansvarade för 
anmälningar och katalogerna. 
 
Det arrangerades utställning, SSU och sommarspecial. 
Lördag: Svensk Segrarutställning Hanar: Edgar Hellman och Tikar: Dr. Peter Friedrich  
Valpar: Hans Åhnström  
söndag: Sommarutställning Hanar: Dr. Peter Friedrich och Tikar: Edgar Hellman  
Sommarvalpen domare: Yvonne Brink 
 
IPO provet Provledare: Eva-Lynn Wezelius  
Domare: Camilla Dahlgren, avdelning A, 
Heiner Pellenwessel, ADRK, avdelning B + C  
Spårläggare Patrik Sturk och Michael Warburg och figuranter Patrik Sturk och Mads 
Moselund 
IPO – provet var klubbens Rasmästerskap. Resultat se tävlingskommittén  
 
RAS SM i Lydnad. Resultat se tävlingskommittén 
 
Exteriörbeskrivning arrangerades liksom Mentalbeskrivning Hund (MH). 
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Tävlingskommittén 
Kommittén har bestått av Karin Morander sammankallande, Lilly Norfeldt och Angelica 
Göbel.  
Den andra 2-3 juli arrangerades rasmästerskap i IPO i samband med SSU.  
 
Den 10-11 september arrangerades rasmästerskap i bruks, spår och sök. och för första 
gången arrangerades mästerskapen av ett lokalområde, Upplands LO.  
Totalt startade 38 ekipage startade. 
Rasmästare elitklass spår Malin Fors Nilsson med Türingens Athena 566,75 poäng certifikat  
högre klass spår Ann-Sofie Pettersson med Brumbjörnens Yvaine Diva 502,75 Godkänd,  
lägreklass spår Hanna Sund med Türingens Cherstin 287,5 poäng.  
Rasmästare appellklass spår Karin Morander med Kämpaglöds Gnistra 286,5 uppflyttad. 
 
Rasmästare elitklass sök Dan Lund med Fandangos Ayla 553,75 poäng certifikat, högre 
klass sök Benny Nilsson med Jovilda´s Birk 498,25 uppflyttad, lägre klass sök Ulrika 
Stenholm med Divinum Alice 481,25 poäng uppflyttad. 
Rasmästare i appellklass sök Hans Öijerstedt med Andros Qalle 253,5 poäng uppflyttad. 
 
Rasmästare IPO 3 Madeleine Daleo & Just Ask Yale 279 p Certifikat och CACIT,  
BSL III Tony Berglund med Just Ask Whitney 181 poäng.   
 
Den 2 juli arrangerade SSU rasmästerskap i lydnad i alla klasser med totalt 30 startande 
ekipage. 
Rasmästare i klass I, Angelica Göbel med Kämpaglöds Granit 183 poäng.  
Klass II Malin Fors Nilsson med Türingens Athena, 182 poäng 
Klass III Lars Nordström med Bogalice Eve Echevema Tess, 249,5 poäng. 
I elitklass deltog 4 varav en rottweiler som inte nådde upp till pris.  
 
Vi har även haft deltagare på olika SM: 
SM lydnad: Ann Landberg & Askelons Jänta 
 
Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar: Anngreth Gustafsson & Askelons Falkon 3:e 
plats. 
Övriga deltagare: Eva Jonsson & Adius Ursinne, Jenny Johansson & Stendalas Bashful 
Bead & Veronica Nilsson & Just Ask Zally. 
 
Bruks SM/IPO: Madelen Daleo med Just Ask Yale 268 poäng. 
 
IPO-gruppen  
IPO-ansvarig har varit Soffie Modin tillsammans med Ossian Modin, Anna Rexlinger, Petri 
Panula, och Mathias Persson. 
  
Den 2-3 juli arrangerades rasmästerskap med CACIT i samband med SSU. 
 
Klubben centralt har arrangerat två prov, Alvesta i september samt Götene i november, 
tyvärr fick Götene ställas in samma dag p.g.a. snöoväder. 
 
Totalt har 21 rottweilers startat i år fördelat över alla klasserna i BSL och IPO samt BH-prov 
på klubbens prov, lokalområden inräknat. 
 
Rasklubben hade ett fullt lag kvalat till IFR IPO VM i Finland. Laget representerades av: 
Madeleine Daleo med Just Ask Yale 
Ossian Modin med Tapto’s Extreme 
Fredrik Stewenhag med Qvintåsgårdens Crut 
Siv Elin Olsson med Knertebo Palmas 
Tony Berglund med Just Ask Whitney  
Petri Panula var lagledare för det svenska laget. 
  
Madeleine Daleo & Just Ask Yale placerade sig som bästa svensk på en hedrande 
silverplats. 
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Det svenska laget tog även Lag silver. 
 
På ADRK World Familys VM hade vi en representant på plats från Sverige 
Ossian Modin med Tapto’s Extreme 
  
 
 
Under året har vi även haft rottweilers som tagit Cert och CACIT 
CERT 
Madelaine Daleo med Just Ask Yale 
CACIT 
Madelaine Daleo med Just Ask Yale 
Sverige fick även sin första Internationella Working Champion C.I.T. Ossian Modin med 
Tapto´s Extreme  
 
 
Uppfödarkommittén  
Kommittén har under året bestått av Lena Berglund och Uppfödarutbildningen Yvonne Brink 
och Susanne Thorén. 
 
Kommittén har haft telefonmöten och e-postkontakt. 
En uppfödarutbildning har genomförts i Enköping med fem deltagare, samtliga gjorde ett 
godkänt slutprov.  
 
Under året har mätning av förhållandet mellan skalle/nosparti genomförts då det finns 
indikationer på att nospartierna börjar bli för korta. 
 
 
Utställningskommittén 
I utställningskommittén har ingått: Mats Hedberg, sammankallande och ekonomi, Irene 
Jonsson, Carina Nilsson, och Helena Strömberg. 
 
Det har genomförts 3 officiella utställningar under året. En av utställningarna är ett 
arrangemang i samband med Årets Rottweilerevent SSU. 
Den första i Upplands Väsby i samband med årsmötet. Domare: Ann Wiseman Stavdahl 
Norge tikar och Tibor Gere, Serbien hanar. Antalet anmälda 44 hanar, 40 tikar och 41 valpar. 
 
Höstutställningen genomfördes som samarrangemang med Gästriklands Kennelklubb.  
Domare: Refet Hadzic, Bosnien Hercegovina  hanar och Bo Wiberg Sverige tikar. 18 hanar, 
14 tikar och 19 valpar. 
 
Utställningen i SSU:s regi genomfördes första helgen i juli och benämns 
”Sommarutställningen”. Utställningskommittén är SSU behjälpliga med arrangemanget runt 
denna utställning.  
Domare: Peter Friedrich, Tyskland hanar och Edgar Hellman,Tyskland tikar. Sommarvalpen 
dömdes av: Yvonne Brink. Sverige. 
 
Utställningskommittén har haft svårigheter att få ekonomisk lönsamhet i 
utställningsverksamheten om aktiviteten sker på annan ort än Stockholm med omnejd. 
Deltagarantalet minskar samtidigt som funktionärskostnaderna ökar. 
Under året har 208 hanar och 169 tikar deltagit på internationella Utställningar och 312 hanar 
och 363 tikar på nationella utställningar. 
Royal Canin har varit sponsor till samtliga utställningar och även sponsrat samtliga valpar 
som deltagit. 
 
 
 
 
 
Mål  
 
FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL MED SYFTEN 
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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 som vill öka kunskapen om rasen genom att sprida information om 
rasen i samhället och arrangera både teoretiska och praktiska utbildningsdagar för 
intresserade i första hand genom våra lokalområdens försorg. 
 
3. Funktionsdugliga hundar 
 
Syfte: Rasklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbete, öka och sprida 
kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska 
hundar. 
Långsiktigt måste en ökning av antalet röntgade hundar ske till de i RAS angivna målet 80 
%. 
En ökning av exteriörbesksrivna hundar är också en viktig del i målet med en funktionsduglig 
Rottweiler. 
Målet är att vi skall nå 80 % på fem år när det gäller antalet exteriörbeskrivna 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 2017-2018. 
Till varje övergripande mål finns delmål kopplade som ska bidra till att vi uppnår de 
övergripande målen. En översyn av tidigare delmål är genomförd. Styrelsen föreslår följande:  
 
 
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 delta i och i det arbetet bl.a. ta 

hjälp av våra lokalområden som är ”nära” våra medlemmar. 
 
Delmål:  Vi ska få fler engagerade i föreningen genom att skapa intressanta aktiviteter. 
 
Delmål:  Vi ska utveckla och förbättra nätverk inom och utom organisationen 

Inte mätbart men vi kan se om aktiviteterna ute på ”fältet” ökar i antal genom att 
få underlag/reportage från de olika aktiviteterna både från kommittéer och 
lokalområden. 

 
Delmål:  Att medlemmarna vill delta på våra aktiviteter 

Vi behöver både centralt och lokalt arrangera attraktiva träffar m.m. för att våra 
medlemmar skall delta och tycka det är intressant. 

 
 
MÅL 2 ÖKA KUNSKAPEN OM ROTTWEILER och delmål kopplat till detta 
 
Syfte: Stödja hundägare samt sprida information om rasen i samhället.  
För att nå delmål skall både de centrala kommittéerna och våra lokalområden att behöva bli 
involverade för att vi på bred front skall kunna nå ut med kunskap om rasen. 
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Delmål:  Vi ska presentera rottweilern som fungerande ras i samhället  
 
Delmål:  Vi ska skapa ett fungerande kontaktnät i föreningen för 

rottweilerägare/uppfödare som upplever att de har behov av hjälp och stöttning. 
 
Delmål:  Vi ska ha effektiva kommunikationskanaler som är levande (ska hända och 

precis har hänt) och med lättillgänglig information.  
Rasklubben har idag en fungerande infokommitté som skall vara delaktig i detta 
arbete, likväl som hemsida och Facebook. 

 
Delmål:  Vi ska göra föreningen synlig. 

Detta skall ske genom att representera på olika aktiviteter i landet bl.a. genom 
att vara närvarande på stora av SKK arrangerade utställningsarrangemang som 
exempel Stora Stockholm, My Dog och Malmö. 

 
Delmål:  Potentiella valpköpare ska få information om rasen och vad de bör tänka på 

innan ett valpköp. Detta sker vid olika event där rasklubben är närvarande och 
informerar presumtiva valpköpare samt genom utbildning av uppfödare. 
 

Delmål:  Vi ska ha hög kvalitet på våra arrangemang. 
 
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, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska 
hundar enligt uppsatta mål i RAS. 
 
Delmål:  Vi ska sprida kunskap till medlemmarna när det gäller rasens hälsa. Här 

kommer utskottsgruppen hälsa och friskvård att ha en stor del i framtagande av 
underlag för att sprida kunskapen.  

 
Delmål:  Vi ska arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet.  
Antalet UHP =Här kommer utskottsgruppen hälsa och friskvård att arbeta för att nå en bra 

utveckling genom att 
Mätbart bl.a. arrangera UHP både centralt och genom våra lokalområden.  
 
Delmål:  Vi ska öka andelen uppfödare som är anslutna till föreningen.  
Mätbart Skall ske genom uppsökande verksamhet och här kan rasklubben med fördel 

också engagera våra lokalområden som är ”nära” uppfödarna. 
 
Delmål:  Vi ska utbilda uppfödare på rottweiler.  
Mätbart Uppnås bl.a. genom att arrangera flera uppfödarutbildningar och 

uppfödarkonferenser/träffar. 
 
Delmål:  Vi ska öka antalet mentalbeskrivna rottweiler. (RAS anger att 80 % av 

populationen skall beskrivas.) 
Mätbart Möjligheten att delta i Mentalbeskrivning Hund (MH) i rasklubbens regi behöver 

ökas för att nå målet.  
Att inom två år öka antalet beskrivna Rottweiler vid MH från dagens ca 35 % till 
50 %. 

Delmål: RAS anger 80 % röntgat. 
Mätbart Att inom två år öka antalet röntgade hundar från 50 % till 65 %. 
 
Delmål: Att inom två år öka antalet exteriörbeskrivna hundar till 65 %. 
Mätbart 
 
 
 
 
 
MÅL 4 EKONOMI I BALANS MED STABIL LIKVIDITET och delmål kopplat till detta 
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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 med 10 % inom 2 år. 
Mätbart  
 
Delmål:  Vi ska öka medvetenheten om möjligheter till bidrag från kommuner och 

Studieförbund.   
 
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. 
När det gäller uppföljning av arbetet kring målen skall tydliga metoder och uppföljningar tas 
fram och genomföras. Det pågår en hel del arbete i organisationen för att säkerställa målen 
och styrelsen arbetar för att få ett strukturerat uppföljningsunderlag.  
 
Genom våra olika kommittéer har en del inventering skett under 2016 och en påbörjad 
organisationsförändring som kommer att resultera i att det skall bli något enklare att 
genomföra uppföljning av de uppsatta delmålen. 
Det blir prioriterat för organisationen (lokalområden, kommittéer och centralt) att säkerställa 
statistiken för 2017 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 men de behöver ökas i antal för att nå 
uppsatta delmål/mål.  
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 2016 vilket bidrar till möjligheterna till att arbeta med 
målstyrning på ett positivt sätt.   
Arbetet behöver intensifieras de närmaste åren för att snabbare kunna nå uppsatta mätbara 
delmål/mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutord 
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Nu är verksamhetsåret 2016 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 under de senaste 10 åren och det är viktigt att vi tillsammans 
arbetar med 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 2016. 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 styrelsen har inför kommande verksamhetsår 
arbetat fram målen med specificerade delmål i många fall.  
Styrelsen har under året färdigställt arbetet med det första utskottet Avel och Hälsa med 
undergrupper. 
 
Vi har många duktiga ekipage som representerar oss, både i Sverige men även 
internationellt.  
Vid 2016 års IFR/ IPO VM i Finland tog det Svenska Laget en silvermedalj och Madelene 
Daleo med Just Ask Yale tog en silvermedalj individuellt.  
2016 var också året då rasmästerskapet i bruks, spår och sök, för första gången 
arrangerades av ett lokalområde, Upplands LO 
 
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 att 
det kommer att krävas att det ekonomiska resultatet håller sig på en stabil nivå för att säkra 
både verksamhet och rasklubbens framtid  
 
Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet under 2016 och vi vill passa på att 
tacka alla som ställt upp för vår förening under året.  Utan Er skulle vi inte ha någon förening.  
 
Styrelsen gm 
Yvonne Brink  
Ordförande  
 
 
 
Yvonne Brink  Patrik Grönfeldt Malin Sten   
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare   
 
 
Rebecca Cedervall   Ulrika Stenholm  Lena Jonsson   
Kassör Ledamot Ledamot 
 
 
Angelica Göbel Leif Stang Marianne Rexlinger  
Ledamot Suppleant Suppleant 
t.o.m. 2016-09-14
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Inplanerad verksamhet under verksamhetsåret 2017 
 
Januari 
5-8 Monter My Dog, Göteborg 
 
februari 
 
Mars   
4 Årsmöte Upplands Väsby   
5 Årsmötesutställning Upplands Väsby 
 
April 
8-9 Lokalområdesordförandekonferens 
22 BSE Södertälje 
 
Maj.  
6 Exteriörbeskrivarkonferens 
6-7 Rasmästerskap IPO i Nossebro Arrangör Västra Lokalområdet 
 
juni 
30 SSU / MH/BH 
 
Juli  
1 SSU. Rasmästerskap i Lydnad. 
1 SSU, Scandinavian IPO Sieger, Valputställning. BSE arrangeras under helgen. 
2 Off. Utställning Scandinavian IPO Sieger, Valputställning 
 
Vecka 29 Södra Lägret Kosta. 
 
21-23 Maraton MH Södertälje 
23 BSE Södertälje 
 
Augusti 
Vecka 34 Norra Lägret, Fönebasen 
 
September 
3 Officiell Utställning i Sandviken 
16-17  Rasmästerskap Spår & Sök, Härnösands Brukshundklubb. 
30 Budget/verksamhetskonferens AFRs kommittéer  
 
Oktober    
1 Budget/Verksamhetskonferens AFR:s kommittéer 
14 Central avelsmålskonferens SBK 
15 AFR: s Uppfödarträff samarrangemang med SBK och övriga rasklubbar 
  
 
November 
5 Officiell Utställning i Alvesta 
 
December   
16-17 Monter Stockholms Hundmässa 
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Årets (2016) Bragd Rottweiler tilldelas: 
 
Korad RLDN SEUCH TJH(FM) Energicas Dana 
Juryns motivering 
En utmärkt ambassadör för rasen ROTTWEILERN med en lång och gedigen militärkarriär 
inom Hemvärnet. Där hon har deltagit i flertalet skarpa och långa eftersök. Vid sidan av 
arbetar hon som yrkesinformatör och värvar fler medarbetare till Hemvärnet. Dana är en 
fokuserad och målmedveten soldat!  
 
Juryn har bestått av  
Gittan Åsbom, pristagare 2012 Helén Torstensson, pristagare 2013 Robin Herbertsson 
pristagare 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Valberedningens förslag till styrelse m.m. i Svenska 
Rottweilerklubben/AfR  
Verksamhetsåret 2017 
 
 
 

Ordförande Yvonne Brink Omval 1 år 

Vice ordförande Patrik Grönfeldt Omval 2 år 

Kassör Rebecca Cedervall Omval 2 år 

Ledamot Ulrika Stenholm Omval 2 år 

Ledamot Marianne Rexlinger  Fyllnadsval 1 år 

Suppleant Lise-Lotte Gustafsson Nyval 2 år 

Suppleant Inger Bergman Fyllnadsval 1 år 
 
   

Kvarstår 1 år:   
Sekreterare Malin Sten 
Ledamot Lena Jonsson   

Revisor Ordinarie: Bo Wiberg Omval 1 år 

Revisor Ordinarie: Lars Rehn Omval 1 år 

Revisorsuppleant Lotta Jägare 1 år 

Revisorsuppleant Tina Granqvist 1 år 
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§19 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. 
 
Motioner: 
 
 
 
 
 
 
 
Ämne: Robert Tenold     Motion nr 1 
 
Datum:2016-10-12 13:01 
Avsändare: Robert Tenold  
 
Mottagare: sekr@rottweilerklubben.se 
 
För att förhindra misstanke om personliga relationer och för att styrelsen kan kvalitetssäkra vilka 
domare som bjuds in så yrkar jag för följande: 
All inbjudan av domare görs då kommitteen FÖRESLÅTT domare för styrelsen, styrelsen 
BESLUTAR om 
domaren/domarna ska/kan bjudas in. 
Detta borde också underlätta kommitteens arbete och inte kunna anklagas för jäv/personliga 
relationer osv samt ge en bredare kompetens på våra rasspecialer. 
 
Arvika 9 okt 2016 
Robert Tenold 

 

Styrelsens yttrande över motion nr 1. 

De personer som i dag jobbar ideellt i vår förening är alla aktiva, involverade i sitt gebit på ett eller 
annat sätt. Detta är en förutsättning för att säkerställa kompetens inom varje område, men givetvis 
också en risk i fråga om vilka kontakter, relationer som knyts. 

From 2017-01-01 är utställningskommittén en del av utskottsgruppen exteriör, som i sin tur lyder 
under utskottet för avel och hälsa. Beslutsordningen kommer därför i fortsättningen att vara enligt 
följande. UGE föreslår verksamhet, med tillhörande funktionärer, beslut i frågor tas i utskottsgruppen 
där representanter från de övriga utskottsgrupperna, och en representant från styrelsen deltar. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 
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Motion nr 2 
 
Motion angående Valphänvisning och avelsrådgivning.                                  
 
Bakgrund/ärende: 
Dagens regler för valphänvisning och avelsrådgivning i svenska Rottweilerklubben är i dag ett 
årsmötesbeslut, vilket i dagsläget medför att vi inte kan följa forskning eller annan 
rasrelaterad faktum med mindre än ett halvårs intervall.  
Högst aktuellt kan vi se det faktum att ADRK per den 1/11-2016 kommer ändra sina krav just 
på grund av en sådan ”nyupptäckt” sjukdomsbild som man valt att ha under uppsikt och följa 
upp. Skulle Sverige välja att följa samma rekommendationer, eller finna andra tungt vägande 
argument för/mot avel bör detta kunna tas under övervägande inom en rimligare tidsrymd. 
Man ser också det faktum att SKK som är uppfödarnas högsta reglerande organ har sina 
regelrevideringar satta till 12-31. Svenska Rottweilerklubben skulle kunna komma i situation 
där vi i två-tre månaders tid motstrider SKKs rekommendationer innan våra förändringar kan 
komma att ändras genom nya beslut på efterkommande årsmöte. 
 
Yrkande: 
Härmed yrkas att: Regler för valphänvisning och avelsrådgivning inte skall vara ett 
årsmötesbeslut. 
Ulrika Stenholm 
Kristina Hansson 
Helena Strömberg 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONEN 
På årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag av årsmötet att se över riktlinjerna för 
avelsrådgivning och valphänvisning. 
Styrelsen har uppdragit åt avel & hälsa, mentalkommittén samt uppfödarkommittén att se 
över relevansen i de riktlinjer som finns. 
Arbetet pågår redan på uppdrag av årsmötet 2015. Justeringar av riktlinjerna är i dag 
omöjliga att genomföra då dessa är beslutade på årsmöten. 
Att justera efter nya forskningsrön så som arvsgång för t.ex. JLPP är i dagsläget är inte 
möjligt att göra annat än på årsmöten. 
Ulrika Stenholm deltog ej i diskussioner och beslut. 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. 
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     Motion nr 3. 
Motion gällande valphänvsning:  
Bakgrund: Rasstandarden är tydlig vilka egenskaper som är diskvalificerande fel. Per idag kan hundar 
som har kryss i dessa rutor ändå få valphänvisning trots de kan vara ängsliga, ohanterbara, visa 
kvarstående aggression eller vara skotträdda. Hundar med kryss i dessa rutor visat egenskaper som 
inte är önskvärda inom vår avel.  
Det är olyckligt om dessa hundar anses som lämpade avelsdjur, speciellt för en ras som genom media 
och uppfattning är en ansedd som en ”farlig hund”. Då kan vi inte genom valphänvisning godkänna 
sådana avelsdjur. Om hunden går ett nytt prov utan kryss i dessa rutor, gäller senaste resultat. I 
Rottweilerns rasstandard står det tydligt att diskvalificerande fel är: ” Uppförande/karaktär: Hundar 
som är rädda, skygga, fega, skotträdda, argsinta, överdrivet misstänksamma eller nervösa”  
Denna motion togs upp för 2 år sedan och avslogs med motiveringen att MT inte var ett avelsverktyg. 
På senare tid har MT och MH sammanhang bekräftats av Per Arvelius jag hoppas Svenska 
Rottweilerklubben inser att hundar med så avvikande mentalitet inte kan rekommenderas inom vår 
valphänvisning. Jag yrkar på följande: Hund som kryss i följande rutor på MT äger ej rätt till 
valphänvisning.  

Arvika 9 okt 
Robert Tenold  
Ang. valphänvisning från Robert Tenold. 
Styrelsens yttrande  
Så som motionären påtalar är det oerhört viktigt att vi i dagens samhälle är noga med vilka 
hundar som kommer ut och representerar vår ras, och att rasklubben visa vägen till en 
mentalt frisk hund. Vi har också tagit del av Per Arvelius arbete kring MT som avelsverktyg 
och hur arvbarheten kan mätas därutav.  
MT är i varandet en fråga för stora diskussioner och debatterna om utförandet och 
bedömningsanvisningarna har det senaste delat SKK och SBK:s medlemmar i olika läger. 
Dock ser vi i dagsläget inte någon fördel med att beslut som dessa skall tas på ett årsmöte. 
MT ”ägs” inte av Rottweilerklubben, och vi måste kunna vara flexibla och följa de 
strömningar som går genom SKK och SBK när det gäller liknande frågor.  För att kunna följa 
de olika beslut som tas inom SKK och SBK, bör denna motion tas i beaktan av utskottet för 
avel och hälsa, UGM, men ej beslutas om av årsmötet. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen
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Resultat 2016 
 
Resultat 2016         
  intäkt Kostnad Total Budget 2016 
Medlemmar 327 530 7720 319 810 335000 
          
Rottweilern 51 760 129 693 -87 933 -133000 
Förbr inv + underh       -1500 
Representation o gåvor   878 -878 -1500 
Trycksaker, kontorsmtrl   3987 -3987 -4000 
Bankavgifter   2878 -2878 -2000 
Styrelsen   58 858 -58 858 -60000 
Konferenser   52483,4 -52 483 -68000 
Årsmötet   73098 -73098 -65000 
SBK kongress   6850 -6850 -8000 
Olycksfallsförs medlem   6991 -6991 -4700 
Lokalområden   1 090 -1 090 -10000 
Medlemsavgift IFR   1434 -1434 -3800 
Sociala avgifter     -12673 -4000 
Ränteintäkter, övr 
intäkter       3500 
Övriga kostnader   13050 -13050 -1000 
Int o nord kontaktperson   2896 -2896 -6000 
Tävlingskommittén 12105 33690 -21585 -39500 
Jubileumskommittén   0 0 0 
Infokommittén   4 392 -4392 -10000 
PR-Shopen     1495 25000 
Lägerkommittén     55 994 65000 
SSU     8170 11000 
Mental 44074 41027 3 047 -10000 
Avel&Hälsa, uppfödar, 
hän 5800 9 271 -3 471 -19000 
register   6990 -6990 -500 
Utställning     -17367 16000 
          
Resultat     9 612 4000 
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Bank och Kassa 2016-12-31 
 
1 Bank Och kassa 2016-12-31           
    Bank Kassa  Summa   
Centralt   202554,33 80 202634,33   
Mentalkommittén   19 007,46 0 19 007,46   
Utställningskommittén   17 879,63 3197 21076,63   
SSU-Kommittén   8971,28 510 9481,28   
Registerkommittén   0 0 0   
Lägerkommittén   212 767,17 29029,2 241 796,37   
Tävlingskommittén   4942,5 0 4942,5   
PR-Kommittén   2272,81 96 2368,81   
Total   468395,18 32912,2 501307,38   
            
Balansräkning           
Tillgångar Not 2015-12-31 2016-12-31     
            
Lager, PR-Shopen   35 535 42 193     
Lager, Utställningskommittén   500 500     
Lager,SSU-Kommittén   0 8051     
Kundfodringar   39 615 36 354     
Övriga fodringar   7270 10151     
Huvudkassans fodringar på kommittér   210 031 209312     
Skattekonto   389 389     
Upplupa intäkter   0 1101     
Bank och Kassa   486 248 501307     
Summa tillgångar   779 588 809 358     
            
            
2 Eget Kapital (tillgångar minus skulder)           
  Balanserade Årets  Summa     
  resultat resultat       
Huvudkassan -13 858 -16670 -30 528     
Mentalkommittén -8 218 3047 -5 171     
Utställningskommittén 1 294 -17367 -16 073     
SSU-Kommittén -14 214 8170 -6 044     
Lägerkommittén 53 029 55994 109 023     
Avel & Hälsa 0 -3471 -3 471     
PR-Kommittén -17 936 1495 -16 441     
Tävlingskommittén 0 -21586 -21586     
  97 9612 9 709     
            
Eget kapital och skulder Not 2015-12-31 2016-12-31     
Eget kapital           
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Eget kapital   128 168 90914     
Årets resultat   97 9612     
Summa   128 265 100526     
            
            
Fonderande medlen för vilande LO   212 212     
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   0 15675     
Kommittérs skulder till huvudkassan   165197 151059     
HK skuld till kommittér   465467 515466     
Övriga kortfristiga skulder   13284 4135     
Upplupna sociala avgifter   7162 12673     
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kost.   0 0     
Summa   779587 809358     
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