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ÅRET SOM GÅTT

 

Verksamhetsåret 2018 är nu avslutat och 

jag vill rikta ett stort tack till alla som under 

det gångna året har bidragit med sin tid 

och sitt engagemang i föreningens 

verksamhet. Vi firade 50 år som rasklubb 

och vår moderorganisation Svenska 

Brukshundklubben, SBK, firade 100 år - 

vilket år att minnas! 

Styrelsens arbete under 2018 har till stor 

del handlat om att skapa öppenhet och 

transparens kring föreningens arbete. Vi 

har jobbat efter nya rutiner och arbetssätt 

för att effektivisera och säkerställa arbetet 

inom föreningen och hur vi kommunicerar 

det till våra medlemmar. Det arbetet är 

bara påbörjat och måste fortsätta även 

under kommande år.  

I linje med den öppenhet och transparens 

vi vill förmedla har vi under året påbörjat 

arbetet med att förtydliga den 

omorganisation av föreningen som 

påbörjades 2017. Det innebär bland annat 

att skapa tydliga arbetsbeskrivningar, 

rutiner, mallar m.m. för våra utskott, men 

även en tydlig arbetsbeskrivning för 

styrelsen. Även det ett arbete som 

behöver fortsätta de närmaste åren.   

 

Styrelsen började året som full styrka, men 

under året har vi dessvärre haft två bortfall 

och det har varit ansträngande. För att 

styrelsen ska vara effektiv och fungera 

optimalt måste vi vara en fulltalig grupp 

där alla fokuserar på styrelsearbete.  

 

 

 

 

Under 2018 har vi inventerat föreningens 

arkiv, inklusive protokoll, och tagit de 

första stegen för att skapa en mer säker 

och tillgänglig arkivering. Det ska också 

finnas en tydlig instruktion för 

överlämningar inom föreningen för att 

säkerställa vår verksamhet över tid.  

Vi är en målstyrd organisation och ska 

aktivt arbeta med mål och uppföljning. För 

att det ska vara möjligt behöver vi ha 

tydligt definierade och mätbara mål. Under 

året som gått har vi därför lagt stor vikt vid 

att ta fram tydliga och mätbara mål som 

ska vara en naturlig del av vårt 

gemensamma arbete.  

Att synas, vara tillgängliga och ha en tydlig 

profil för både rasklubben och vår ras ser 

vi i styrelsen som ett viktigt arbete för 

rasklubben. Därför har vi under 2018 

påbörjat en större uppdatering av 

föreningens hemsida och en översikt av 

den information vi kommunicerar som 

rasklubb. Det arbetet omfattar även att ta 

fram en ny logotyp i samarbete med SBK.  

 

Utöver styrelsens övergripande arbete så 

har våra utskott, kommittéer, 

arbetsgrupper och medlemmar gjort ett 

fantastiskt arbete med aktiviteter, 

rapportering, tävlingar, stöttat uppfödare 

och valpköpare samt representerat 

rasklubben på nationella och 

internationella tävlingar.  

Stort tack för 2018! Ingen nämnd, ingen 

glömd - alla är lika viktiga och tillsammans 

är vi Svenska Brukshundklubbens andra 

största rasklubb!

Ordförande Soffie Modin 
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ORGANISATION 

 

Medlemsutveckling 

Antalet medlemmar 2018-12-31 uppgick till 1 210 st.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Medlemsantal 1 414 1 331 1 294 1 252 1 210 

Förändring -45 -83 -37 -42 -42 

 

Sedan rekordåren omkring 2008 där 1501 rottweiler registrerades i Sverige har antalet 

registrerade rottweiler mer än halverats. Under 2018 registrerades 685 rottweiler i Sverige. 

Samtidigt har föreningen stadigt minskat i antalet medlemmar, dock inte i samma takt som 

registreringstalen.  

 

Att antalet medlemmar i rasklubben minskar i takt med antalet registrerade rottweiler kan ses 

som en naturlig utveckling, vår andel av rottweilerägare är mer eller mindre den samma. 

Under året har styrelsen löpande diskuterat vad som kan anses vara en rimlig förväntan i 

förhållande till våra medlemstal. Framåt bör vi definiera vad som är en rimlig medlemsnivå 

för rasklubben utifrån antalet rottweiler och sätta våra mål efter det.    

 

Aktiva lokalområden 2018 
Dalarna, Gotland, Skåne-Blekinge, Uppland, Värmland-Dalsland, Västernorrland (Övre 

Norrland), Västra, Östra-Sörmland. 

 

Inaktiva lokalområden 2018 

Gävleborg, Mellannorrland, Nedre Norrland, Närke, Småland-Öland, Skaraborg, 

Östergötland, Övre Norrland. 

Våra aktiva lokalområden står för en stor del av de aktiviteter som arrangeras för 

rottweilerägare runt om i landet och de fyller en viktig funktion i föreningen. Samtidigt är det 

många lokalområden som är inaktiva, och det gör att tillgången på aktiviteter är ojämnt 

fördelad över landet. 

 

Många förtroendevalda i våra lokalområden upplever att styrelsearbetet och den 

administration som kommer med detta är till hinder för att bedriva lokal verksamhet. Det är 

även svårt att hitta personer som vill delta i styrelsearbete och flera styrelser har under året 

varit ofullständiga.  
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STYRELSEN

Ordförande: Soffie Modin  

Vice ordförande: Ia O’Shea  

Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger  

Kassör: Ann-Git Rammus  

Ledamot: Ulrika Stenholm* 

Ledamot: Christina Sjögren  

Ledamot: Liselotte Gustafsson* 

Suppleant: Malin Åsander 

Suppleant: Louise Fornell 
 

Verkställande utskottet (VU)  

Soffie Modin, Ia O’Shea, Anna Warburg 

Rexlinger, Ann-Git Rammus

 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 15 protokollförda sammanträden, varav två 

fysiska möten.  

Valberedning 

Anette Gustafsson (sammankallande), Robert Tenold*, Diana Birgersson. 

 

Revisorer 
Lars Rehn, Tommie Jonsson*. 

Revisorssuppleanter 
Lotta Jägare, Tina Grankvist. 

 

Händelser * 
Ledamot Ulrika Stenholm valde att avgå ur styrelsen den 31 augusti 2018 varvid Malin 

Åsander trädde in som ordinarie ledamot. Ledamot Liselotte Gustafsson valde att avgå ur 

styrelsen den 9 november 2018 varvid Louise Fornell trädde in som ordinarie ledamot. 

Robert Tenold valde att avgå ur valberedningen den 11 september. Tommie Jonsson valde 

att avgå som revisor den 30 september varvid Lotta Jägare trädde in som revisor.  

 

Medlemsmöten  

Den 17 juli i Kosta, Småland. 

Den 13 oktober på Fönebasen, Ljusdal (extra medlemsmöte). 

 

Vid SBK:s Organisationskonferens 3 februari 2018 representerades föreningen av Yvonne 

Brink Vid SBK:s Förbundskongress den 26–27 maj representerades föreningen av Ia 

O’Shea och Christina Sjögren, som även deltog vid ett inofficiellt möte för rasklubbarna 

(RASK).  

 

Svenska Rottweilerklubben har under 2018 ingått i ”Dialoggrupp blå”, ett forum för 

informationsutbyte mellan SBK, rasklubbar och distrikt. Under verksamhetsåret 2018 har 

styrelsen inbjudits till och deltagit vid sammanlagt tre möten. 
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UPPFÖLJNING ÅRSMÖTE 2018 

 

Motion nr 1 

- redovisning av årsmötesbeslut och uppdrag till styrelsen 

Ärende: Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen på ett tydligt sätt ska redogöra för 

de uppdrag styrelsen erhållit vid årsmöte/medlemsmöte.  

  

Uppföljning: Uppdrag och motioner från årsmöte redovisas nu separat i 

verksamhetsberättelse med information om status för respektive uppdrag.  

 

Motion nr 2 

- publicering av protokoll från styrelsens sammanträden  

Ärende: Årsmötet beslutade att protokoll från styrelsens sammanträden ska publiceras på 

rasklubbens hemsida inom 30 dagar från respektive sammanträde.  

  

Uppföljning: Samtliga protokoll från styrelsens sammanträden har publicerats på 

föreningens hemsida inom 30 dagar. Sedan oktober 2018 anges även datum för publicering 

på hemsidan.   

 

Motion nr 3 

- kriterier för rekommendation till exteriördomarutbildning / rasspecialist 
Ärende: Årsmöte beslutade att rasklubbens ska fastställa kriterier för vilka man tillstyrker en 

ansökan om utbildning till exteriördomare, utökning av rasregister samt rasspecialist.  

  

Uppföljning: Styrelsen har delegerat uppdraget att ta fram ett förslag i enlighet med 

motionen till utskottet exteriör. Arbetet pågår fortfarande i utskottet och ska enligt plan 

slutföras under 2019.  
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Övriga uppdrag vid årsmötet 2018  

 

Ändringar till verksamhetsberättelsen 2018  

De ändringar och tillägg som årsmötet beslutade om har sammanfattats i en bilaga till 

verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.  

 

Få ner kostnaderna för tidningen 

Under året har redaktionen tagit in ett flertal offerter för att säkerställa att vi har ett 

konkurrenskraftigt pris för att framställa medlemstidningen.  

Hushåll med familjemedlemmar som får dubbel tidning 

Medlemshanteringen kontrollerar för dubbletter (familjemedlemskap) och säkerställer att 

endast ett exemplar skickas ut till varje hushåll.  

Möjlighet att prenumerera på medlemstidningen 

Enligt styrelsebeslut från föregående verksamhetsår finns idag en person som har beviljats 

en prenumeration på tidningen. Styrelsen har under året berett frågan och beslutat att 

medlemstidningen fortsatt skall vara en medlemsförmån varför ingen ytterligare åtgärd tagits.  

 

Vad är konkurrerande verksamhet i relation till att äska pengar från styrelsen, se över 

riktlinjerna för att äska pengar som LO 

Under året har styrelsen definierat gällande riktlinjer för att äska pengar under pågående 

verksamhetsår. Dessa omfattar både lokalområden och utskott. En mall för att äska pengar 

har tagits fram och skickats ut till alla utskott och lokalområden.  

 

Den budget som presenteras av styrelsen ska visa intäkter, kostnader och resultat för 

varje område  

Styrelsens förslag till budget 2019 redovisas med information om intäkter, kostnader och 

resultat för respektive område. 
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UPPFÖLJNING AV MÅL 2018 

 
FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL MED SYFTEN 2018 
Följande mål och delmål fastslogs vid årsmötet 2018. Flera av målen är dock inte mätbara 

eller är svåra att mäta. Information om lokala aktiviteter baseras på rapportering från aktiva 

lokalområden till styrelsen varför information om lokala aktiviteter kan saknas i denna 

uppföljning.  

 

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. 

 

Delmål: 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: Få fler engagerade i föreningen genom att skapa intressanta aktiviteter.  

Delmål: Nätverket behöver breddas och förbättras både 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 samordna aktiviteter med andra rasklubbar kan vara ett sätt att bredda nätverket 

och aktiviteterna.  

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. 

 

Uppföljning av delmål: Rasklubben har under året arrangerat ett flertal aktiviteter över hela 

landet. Lägerkommittén har haft läger i Kosta och på Fönebasen. Utskottet prov och tävling 

har arrangerat flertalet brukssatsningar. Lokalområdet Skåne-Blekinge har haft två läger. 

Upplands LO har arrangerat brukssatsning och flera träningstillfällen och aktiviteter. Utskottet 

mental har arrangerat föreläsning.  

Styrelsen har aktivt arbetat för att öka kontakt och samverkan med övriga rasklubbar via 

RASK (rasklubbarnas samarbetskommitté). Aktivt samarbete finns idag i Västra LO gällande 

deras MH bana. 
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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.  

Delmål: Rottweilern skall presenteras som fungerande ras i samhället  

Delmål: Ett fungerande kontaktnät skall skapas i föreningen för rottweilerägare/uppfödare 

som upplever att de har behov av hjälp och stöttning.  

Delmål: Rasklubben skall 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: Föreningen skall göras 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: Arrangemangen skall vara av hög kvalité. 

 

Uppföljning av delmål: Utskottet mental har aktivt arbetat mot rasklubbens utskott och 

arbetsgrupper för att vara behjälpliga där behov finns. Mental har även varit synliga med sina 

västar ”prata mentalitet med oss” på flera av rasklubbens arrangemang. De har även 

genomfört en föreläsning om mentalitet.  

Rasklubben har deltagit med rasmonter på Stockholms Hundmässa och MyDog i Göteborg. 

Utskottet avel och hälsa erbjuder rådgivning i samband med köp av valp, valphänvisning och 

omplacering. Utskottet har genomfört en uppfödarutbildning via Västernorrlands LO.  

Rasklubben kommunicerar aktivt med medlemmar via Facebook och hemsida. En ny 

hemsida är under utveckling.   
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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 exteriörbeskrivna 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.  

Delmål: Sprida kunskap till medlemmarna när det gäller rasens hälsa. Utskottsgruppen hälsa 

och friskvård har en stor del i framtagande av underlag för att sprida kunskapen.  

Delmål: Arbeta för att säkra rasens fysiska funktionsduglighet. UHP Utskottsgruppen Hälsa 

och friskvård bör jobba för att tester för fysisk funktion, UHP, arrangeras för Rottweiler. 

Mätbart bl.a. arrangera UHP både centralt och genom våra lokalområden. Mäts genom 

antalet genomförda UHP som genomförs av hundar av vår ras.  
 

Delmål: Öka andelen uppfödare som är anslutna till föreningen. Rasklubben kan med fördel 

engagera våra lokalområden som är ”nära” uppfödarna. Mätbart Blir mätbart i antal då man 

kontaktar uppfödare genom mail/utskick bl.a. med hjälp av SKK. 

Delmål: Öka antalet tillfällen för uppfödarutbildningar riktade mot vår ras. Mätbart Mäts 

genom antalet uppfödare/täckhundsägare som genomfört uppfödarutbildningen genom 

rasklubbens försorg.  

Delmål: Öka antalet mentalbeskrivna individer genom arbete med delmål. 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 %. 

 

Uppföljning av delmål: Utskottsgruppen hälsa och friskvård har varit vakant under 2018.  

Rasklubben har genomfört 2 antal UHP (Västra LO) och 2 rottweiler har deltagit. Inga 

centrala UHP har arrangerats. Inga utskick har gjorts till uppfödare under 2018 men planeras 

till 2019. En uppfödarutbildning har genomförts. Flera av resultatsiffrorna i målen förefaller att 

vara felaktiga. Genomsnittet för MH ligger på omkring 50% sedan år 2013. Cirka 52% av de 

hundar som är födda 2017 har röntgats 2018. Siffrorna för hundar födda 2017 kommer 

troligtvis att öka under 2019 då fler hundar födda sent på året röntgas. I genomsnitt blir 66–

68% av de födda hundarna röntgade.  

Av de 626 hundar som registrerades 2014 har 86 genomfört en exteriörbeskrivning senast 

2018. Dvs knappt 14 % av årskullen 2014 har genomfört en exteriörbeskrivning.  

 

Det pågår ett arbete med att uppdatera RAS (rasspecifika avelsstrategier) och förhoppningen 

är att detta i framtiden ska underlätta uppföljningen av avelsmål.   

 

 

 

 



Svenska Rottweilerklubbens verksamhetsberättelse 2018  11 
 

4. Ekonomi i balans med stabil likviditet  

Syfte: Svenska Rottweilerklubben/AfR ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil 

likviditet.  

Delmål: Att ha en god ekonomisk hushållning där hänsyn till de ekonomiska effekterna alltid 

tas innan beslut.  

Delmål: Medlemsantalet skall öka med 2% kommande år. Ca 26 medlemmar.  

Mätbart  

Delmål: Rasklubben skall öka medvetenheten om möjligheter till bidrag från kommuner och 

Studieförbund.  

Delmål: Rasklubben skall öka medvetenheten när det gäller möjligheter att arrangera 

kringarrangemang för att bidra till ekonomin i samband med övriga aktiviteter. Tyvärr har 

föreningen liksom hela SBK fortfarande en nedåtgående trend när det gäller medlemsantalet. 

Här krävs nu en stor insats där vi behöver engagera våra uppfödare att anmäla sina 

valpköpare till Svenska Rottweilerklubben. Delmålet behöver justeras något för att det skall 

finnas en rimlig nivå att kunna nå upp till som start. Först måste vi vända trenden och få en 

ökning. 

Uppföljning av delmål:  

Redovisningen av eget kapital i rasklubben har inte varit lika över tid, det har saknats en 

arbetsordning för hur den ekonomiska redovisningen ska se ut inom organisationen. Därför 

är det svårt att följa upp rasklubbens balansräkning över tid. Vi har inte ökat antalet 

medlemmar med 2 % under 2018. Med hänsyn till det underskott som budgeten för 2018 

innebar har styrelsen under året aktivt arbetat med att hålla nere rasklubbens utgifter och 

skapa en förståelse för rasklubbens ekonomiska situation inom utskott och kommittéer.  

 

Både lokalområden och kommittéer har under året haft samarbeten med Studiefrämjandet 

för att få stöd till verksamheten.  

 

Under året har flera utskott haft samarrangemang för att hålla nere kostnader och locka fler 

deltagare. Flera utskott har även haft kringarrangemang för att finansiera verksamheten.   
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VERKSAMHET 

 

Utskottet avel och hälsa  
Utskottet avel och hälsa har bestått av utskottsgrupperna avelssamordning och hälsa och 

friskvård.  

 

Utskottsgruppen avelssamordning har under året bestått av Yvonne Brink 

(sammankallande), Helena Nylander, Gun Bergkvist, Lena Berglund och Cathrine Hellberg. 

Utskottsgruppen hälsa och friskvård har varit vakant. Ulrika Stenholm och senare Anna W. 

Rexlinger har varit kontaktperson från styrelsen.  

 

Under året har det genomförts en uppfödarutbildning i Skellefteå, tillsammans med 

Västernorrlands LO. Sex personer deltog, samtliga blev godkända och har tecknat avtal med 

rasklubben om att utvärdera kommande valpkullar och utbilda valpköpare. Utskottsgruppen 

har även påbörjat en utvärdering av kullar från de uppfödare som tidigare tecknat avtal med 

rasklubben i samband med utbildningen.  

 

Under året har utskottet tagit fram en informationstext gällande sjukdomen JLPP som 

publicerats i medlemstidningen. Man har även följt upp antalet registrerade resultat hos 

Svenska Kennelklubben. Under 2018 har 327 hundar registrerats hos SKK som JLPP 

hereditärt fri, 44 hundar har registrerats som JLPP fri och 1 hund har registrerats som JLPP 

anlagsbärare.  

 

Under året har 10 valpkullar förmedlats via rasklubbens hänvisning, 6 hundar har funnits ute 

för omplacering och 1 hund har erhållit avelsrådgivning.  

 

Antal registrerade rottweiler 2014–2018  
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HD resultat för hundar födda 2013–2017 
 

 

ED resultat för hundar födda 2013–2017 
 

 
Källa: SKK avelsdata 2019-02-12 

Utskottet exteriör 
Utskottet har under året bestått av Camilla Ryd (sammankallande), Helena Strömberg, Iréne 

Jonsson, Mats Hedberg, Johanna Haglund (exteriörbeskrivaransvarig), Marie Alfaro (kassör), 

Madelen Abefors och Louise Fornell. Ia O’Shea har varit kontaktperson från styrelsen.  

 

Helena Strömberg och Iréne Jonsson och Mats Hedberg har under året lämnat utskottet.    

Under året har SSU-kommittén upplösts och är nu en del av utskottet exteriör. 

Arbetsgruppen för SSU 2018 bestod av: Helena Strömberg, Irené Jonsson, Marie Alfaro, 

Ann-Git Rammus, Soffie Modin, Veronica Nilsson och Yvonne Brink.  

 

Utskottet har under året lagt stor vikt vid att omorganisera sig internt och fördela 

arbetsuppgifterna på ett mer effektivt sätt.  Det har bland annat omfattat att ta fram olika 

lathundar. Man har även förtydligat rutinerna gällande kontraktering av funktionärer till 

rasklubbens utställningar.  

 

Genom att använda programmet katalog för PC mottas nu anmälningar och betalningar till 

rasklubbens utställningar via SKK:s internetanmälan. Detta resulterar i att alla anmälningar 

och betalningar blir synkade och inga betalningar uteblir. 

 

En person har fått i uppdrag att sköta all PR och sponsring för utskottet och kassören har en 

aktiv roll gällande ekonomin. 
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Under året genomfördes 1 inofficiell och 4 officiella utställningar i utskottets regi:  

Officiell utställning årsmöte i Upplands Väsby, 95 anmälda hundar, varav 32 valpar 

Inofficiell utställning SSU i Södertälje, 96 anmälda hundar, varav 25 valpar 

Officiell utställning Sommarspecial, 118 anmälda hundar varav 27 valpar 

Officiell utställning Kosta, 59 anmälda hundar varav 8 valpar 

Officiell utställning Högbo, 48 anmälda hundar varav 9 valpar 

 

Rasklubben har under året erbjudit 16 för exteriörbeskrivningstillfällen. Totalt under året har 

110 rottweiler exteriörbeskrivits, av dessa har 99 blivit godkända och 11 icke godkända.  

 

Info-kommittén 

Kommittén har under året bestått av Therese Hedberg (webmaster) och Marianne Rexlinger 

(Facebook). Soffie Modin har varit kontaktperson från styrelsen.  

 

Under året har vi påbörjat arbetet med att göra en större uppdatering av rasklubbens 

hemsida som även omfattar en ny grafisk profil och logga i samarbete med SBK.  

 

Rasklubben fanns representerade med rasmonter vid MyDog i januari (Västra LO) och 

Stockholms hundmässa i december.  

 

Under året har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för rasmonter som leds av ledamot Christina 

Sjögren. Gruppens uppgift är att ta fram en gemensam profil inklusive material för 

rasklubbens montrar.  

 

Raskubbens sida på Facebook används flitigt av flera utskott, men även av medlemmar och 

andra som ställer frågor till klubben. Från Facebooksidan blir man lotsad vidare inom 

föreningen, om man inte får svar på sin fråga direkt. I genomsnitt under året har rasklubben 

haft en svarstid på mellan 2–8 timmar via Facebook.  

 

De senaste årens fokus på att ha en mycket aktiv Facebooksida för vår rasklubb har gett gott 

resultat. Från en tidigare god nivå, bland andra SBK-rasklubbar på FB, ligger vi nu på första 

plats och har fler interaktioner per följare än både Svenska Brukshundklubben och Svenska 

Kennelklubben. 

 

Det överlägset mest uppskattade inlägget 2018 var när vårt svenska lag tog guld vid VM i 

IPO. Det nådde över 10 600 personer. Det följdes på andra plats av vinnarna vid 

rasmästerskapen i spår och sök med 5 400 personer, tätt följt av tredjeplatsen som var den 

uppdaterade rasstandarden som nådde 5 300 personer.  

 

Utöver ansvarig för sidan har även Soffie Modin och Anna W. Rexlinger från styrelsen haft 

tillgång till sidan för att kunna lägga ut information från styrelsen.  
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Internationell kontaktperson 

Internationell kontaktperson och IFR-delegat har under året varit Yvonne Brink och senare 

Gerard O’Shea. Anna W. Rexlinger har varit kontaktperson från styrelsen.  

 

I juli arrangerade IFR ett möte för medlemsländerna i Schweiz. Mötet behandlade bland 

annat villkor för medlemskap, riktlinjer för avel, mentaltester och andra avelsverktyg.  

 

Under året har rasklubben förhört sig som möjligheterna att arrangera IFR:s världsutställning 

och IGP VM 2021 i Sverige.  

Lägerkommittén 

Kommittén har under året bestått av Lisa Bergman (sammankallande), Susanne 

Wilhelmsson, Suss Hartvig, Felicia Lundgren (södra lägret), Eva-Maria Söderman, Anna-

Maria Söderberg och Christel Hansen Moberg (norra lägret). Kontaktperson från styrelsen 

har varit Ulrika Stenholm och senare Christina Sjögren.  

 

Södra lägret genomfördes i Kosta under vecka 29 och hade 68 deltagare. Under veckan 

fanns träningsgrupper med självträning för spår, sök & patrull/bevakning samt 

instruktörsledda träningsgrupper för lydnad och patrull/bevakning. På kvällarna arrangerades 

olika aktiviteter, så som femkamp, medlemsmöte, hundfiskdamm och föreläsning.  

I samband med lägret arrangerades även de inofficiella tävlingarna Plexus vandringspris 

(brukslydnad) & Plexus rookie (lydnad) samt en lagtävling i bevakning. 

 

Utvärderingen efter lägret var övervägande positiva omdömen.  

 

Norra lägret genomfördes i Ljusdal den 1–8 augusti och hade 12 deltagare. På grund av de 

skogsbränder som härjade i området hade man dessvärre inte tillgång till Fönebasen enligt 

ursprunglig plan men fick lov att nyttja markerna. Under veckan fanns två grupper för 

självträning, en i spår respektive sök.  

 

Medlemshanteringen 

Medlemshanterare har under året varit Therese Hedberg. Kontaktperson från styrelsen har 

varit Ann-Git Rammus.   

 

Medlemstidningen Rottweilern 

Redaktionen har under året bestått av Anette Gustafsson (sammankallande), Sara Lindblom 

och Marianne Rexlinger. Kontaktperson från styrelsen och ansvarig utgivare har varit Soffie 

Modin. 

 

Medlemstidningen har utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Hylte tryck har 

tryckt och ansvarat för utskicken av tidningen under året. Under året har redaktionen även 

påbörjat ett omfattande arbete med att se över annonskostnader samt söka nya annonsörer.  
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Utskottet mental 
Utskottet har under året bestått av Veronica Nilsson (sammankallande), IngaLill Larsson, 

Jane Fyhr, Micke Wadström och Hans Kinn. Kontaktperson från styrelsen har varit Malin 

Åsander.  

Patrik Grönfeldt har varit adjungerad så som banansvarig i samarbete med Södertälje BK, 

samt ansvarig för centrala arrangemang av MH och MT i Södertälje under våren. 

Under året beslutades att etablera en mentalbana på Fönebasen i Ljusdal som skal tas i bruk 

under 2019.  

 

Ett tidigare avtal gällande nyttjande av mentalbana hos Södertälje BK har under året 

avslutats och material har flyttats till Fönebasen och den nya mentalbanan. 

 

Två centrala mentalbeskrivningar har arrangerats av rasklubben under året. Utskottet har 

därtill varit behjälpliga med att arrangera uppfödar-MH samt uppfödar-MT, samt förmedlat 

kontakt till beskrivare/domare och funktionärer. 

Under 2018 har totalt 385 st. rottweiler varav 212 st. tikar (55 %) och 173 st. hanar (44,9 %) 

deltagit vid MH hos rasklubben och lokala klubbar.  

Av dessa har 372 st. (96,6%) har fått känd mental status och 13 st. (3,37 %) har ej känd 

mental status (ägaren avbryter). 

 

Tre mentaltester har arrangerats centralt av rasklubben med totalt 18 deltagande hundar. 74 

rottweiler har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt har 92 Rottweiler deltagit 

på mentaltest. Av dessa har 77 hundar fått godkänt och 15 hundar icke godkänt mentaltest. 

57 hundar har fått titeln KORAD genom godkänd exteriörbeskrivning och godkänt mentaltest. 

Under året har utskottet inventerat material, banor och funktionärer för att säkra framtida 

verksamhet.  

Utskottet tar löpande del av de utvärderingar som görs för att belysa dagens rottweiler och 

se till rasstandard/rasprofil och funktion inom mentalitet. 

Under året har utskottet fortsatt arbeta enligt handlingsplanen för att ge stöd åt 

rottweilerägare som fått en rapporteringskod eller behöver extra stöd. Utöver medlemmarna i 

utskottet har Cathrine Hoff och Krister Wall funnits tillgängliga för att hjälpa dessa 

hundägare.   

Under hösten arrangerade utskottet en föreläsning med IngaLill Larsson om rottweilerns 

mentalitet och dess beteende. Intresse var stort och föreläsningen var mycket uppskattad.  

 

Utskottet har under året köpt in funktionärsvästar som har använts vid olika arrangemang för 

att synliggöra utskottets medlemmar som funnits till hands för frågor och information gällande 

mentalitet och mentaltester. Man har även tagit fram en broschyr som delats ut på plats. 
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Utskottet prov och tävling 

Utskottet prov och tävling består av utskottsgrupperna bruks och lydnad, IPO, rallylydnad 

och tjänstehund.  

 

Utskottsgruppen bruks och lydnad har under året bestått av Nina Maria Jonsson, Lisa-Marie 

Karlsson, Helene Torstensson, Tommy Von Geijer och Caroline Lange. Terese Hartvig, 

Yvonne Sundberg och Helen Randström och har varit adjungerade till utskottsgruppen. 

Utskottsgruppen rallylydnad har under året bestått av Caroline Lange och Evelina 

Esbjörnsson. Utskottsgruppen IPO har under året bestått av, Soffie Modin, Ossian Modin och 

Anna W. Rexlinger. Utskottsgruppen tjänstehund har under året bestått av Roger Eriksson. 

Kontaktperson från styrelsen har varit Soffie Modin.  

 

Nina Maria Jonsson och Evelina Esbjörnsson har senare under året lämnat utskottet.   

 

Det har under året anordnats 5 brukssatsningsdagar, Gävle, Roslagen, Ljusdal, Bålsta 

(Upplands LO) samt Mönsterås med sammanlagt 65 deltagande personer. Ett sjätte tillfälle i 

Mark fick inställas utan anmälningar. Syftet har varit att skapa intresse för träning och tävling 

med sin rottweiler inom bruksgrenarna.  

 

IPO-tävlingar i rasklubbens regi: Bålsta (Upplands LO), Anderslöv, Södertälje, Alvesta, 

Nossebro (Västra LO). Totalt antal startande var 47 ekipage varav 18 rottweiler. 

IFR IPO VM genomfördes 21–22 september i Holland. Sverige deltog med 4 ekipage. 

Svenska laget tog guld och bästa individuella placering var en 3:e plats.  

Svenska laget bestod av:  

Ossian Modin, Tapto's Extreme 275p (3: a) 

Fredrik Stewenhag, Qvintåsgårdens Crut 273p (5: a) 

Madde Daleo, Just Ask Yale 267p (7: a) – tävlingens bästa lydnad  

Lena Wilhelmsson, Go Solids Bira (disk) 

 

Vid SM alla raser deltog 1 ekipage med rottweiler 

IPO - Fredrik Stewenhag, Qvinståsgården Crut 252p 13:e placering. 

Vid Försvarsmaktsmästerskapen alla raser deltog fem ekipage med rottweiler 

Malin Åsander, Just Ask Tiger 975,25 godkänd 12:e placering 

Berry Bergman, Just Ask Fax O'Shea 930,25 godkänd 14:e placering 

Jenny Johansson, Jinx Virago 919p godkänd 16:e placering 

Carina Paridon, Kämparglöds Storm 741p godkänd 19:e placering 

Veronica Nilsson, Just Ask Zally 621,5 ej godkänd 27:e placering 

Årets rasmästerskap 
IPO/BSL, Södertälje, 2018-06-30 

Lydnad, Södertälje, 2018-07-01 

Rallylydnad, Södertälje, 2018-07-01 
Spår och sök, Tranås 2018-08-11/12. I samarbete med Tranås Brukshundklubb 
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Rasmästare 2018 

 

Bruksprov spår 

Klass Förare Hund Startande  Varav 
rottweiler 

Elitklass Ann-Kristin Lindwall  Adius Thyra 8 8 

Högre klass Linda Säveros  Kaztuz Eureka 5 5 

Lägre klass Peter Kvist Türingen´s Endill 5 5 

Appellklass Lena Wall  Andros Ralf 8 6 

 

Bruksprov sök 

Klass Förare Hund Startande  Varav 
rottweiler 

Elitklass Dan Lund  Fandangos Ayla 6 6 

Högre klass Agneta Fredriksson Chiltanas Iron Inpossibel 3 3 

Lägre klass - -   

Appellklass Helena Hansson Lyckovinstens Gullefjun 1 1 

 

IPO/BSL 

Klass Förare Hund Startande  Varav 
rottweiler 

IPO 3 Madde Daleo  Just Ask Yale 2 2 

IPO 2 - -   

IPO 1 Karl-Wilhelm Jansson Rödegårdens Ice Castle 1 1 

BSL 3 - - 1 1 

BSL 2 - - 2 0 

 

Lydnad 

Klass Förare Hund Startande  Varav 
rottweiler 

Lydnadsklass 3 - - - - 

Lydnadsklass 2 Agneta Fredriksson Chiltanas Iron Inpossibel 4 4 

Lydnadsklass 1 Malin Olofsson  Humlegårdens Ängla 6 5 

Startklass Matilda Oinas Go Solid’s Cross 15 11 

 

Rallylydnad 

Klass Förare Hund Startande  Varav 
rottweiler 

Mästarklass Malin Olofsson Humlegårdens Ängla 35 2 

Avancerad klass Carolin Lange Ginuwine Topsy Turvy 14 1 

Fortsättningsklass Anna-Carin Bäcklin Just Ask Dobby 14 2 

Nybörjarklass Weronica Ljungström Deminas Jethro 7 2 
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PR-shopen 

PR-shopen har under året bestått av Lena Jonsson och Christel Hansen Moberg, Helen 

Torstensson, Ulrica Böninger Sideryd och Diana Birgersson. Lena Jonsson och Christel 

Hansen Moberg har senare under året lämnat gruppen. Kontaktperson från styrelsen har 

varit Louise Fornell.  

 

PR-shopen har deltagit vid följande arrangemang:  

Årsmöte och årsmötesutställning 

SRM Upplands LO 

SSU 

Rasspecial Kosta 

Södra lägret 

Norra lägret 

Rasmästerskapen 

Arbetsgruppen RAS 
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Åsander, Ulrika Stenholm, Anette Gustafsson 

och Maria Munkner Comstedt. Ulrika Stenholm har senare lämnat arbetsgruppen.   

 

Under året har arbetsgruppen tagit fram statistik och underlag på de områden som ingår i 

RAS för att uppdatera dokumentet enligt gällande instruktioner. Arbetsgruppen har haft 

löpande kontakt med utskottet för avel och hälsa hos SBK för att stämma av innehåll och 

tidsplan.  

 

Registerkommittén 

Kommittén har under året bestått av Terese Hartvig. Kontaktperson från styrelsen har varit 

Anna W. Rexlinger. 

 

Under året har det gallrats bland befintliga rapporter med utgångspunkt i att de rapporter 

som finns på hemsidan ska tillföra något mer än vad som går att hitta på SKK hunddata och 

avelsdata. Även inledande texter har uppdaterats för att vara aktuella. 

 

Utvecklingskommittén 

Kommittén har under året bestått av Leif Stang och Sören Moberg. Kontaktperson från 

styrelsen har varit Anna W. Rexlinger.  

 

Kommittén har under varit styrelsen behjälplig med att upprätta mallar för utskottens 

uppdaterade arbetsbeskrivningar och policy för ersättningar inom föreningen.  

 

Vandringspriser och förtjänsttecken (inklusive Bragdrottis) 
Ansvarig för vandringspriser har under året varit Sanne Johansson. Ansvarig för 

förtjänsttecken har varit Yvonne Brink. Ansvariga för Bragdrottis har varit Magnus Pousette 

och Evelina Esbjörnsson, Helene Torstensson har haft hand om e-post och budget. 

Kontaktperson från styrelsen har varit Liselotte Gustafsson och senare Soffie Modin.  

 

Under året har genomförts vissa justeringar / uppdateringar av rasklubbens vandringspriser 

för att harmonisera statuter med gällande regelverk och förtydliga kriterierna. 
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EKONOMI

 

Svenska Rottweilerklubbens lokalområden är egna juridiska personer med egen ekonomisk 

förvaltning. Den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen omfattar därför endast 

Svenska Rottweilerklubbens centrala verksamhet.  

 

Intäkter 
Svenska Rottweilerklubbens intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter samt 

anmälningsavgifter till utställning, prov, tävling och andra medlemsaktiviteter.  

 

Medlemsavgifter är uppdelade i en förbundsavgift och en avgift till rasklubben. 

Förbundsavgiften har under 2018 varit 400 kr för ordinarie medlem bosatt i Sverige och 530 

kr för medlem bosatt utomlands. Avgiften till rasklubben har under 2018 varit 260 kr för 

ordinarie medlem, 110 kr för familjemedlem och 355 kr för utlandsmedlem.  

Kostnader 
Den enskilt största kostnaden för rasklubben är medlemstidningen Rottweilern där kostnaden 

för tidningen motsvarar ca 1/3 av medlemsintäkterna. Under året har styrelsen tillsammans 

med redaktionen arbetat för att säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt pris för tryck, men 

tidningen är en fortsatt stor kostnad i verksamheten.  

 

Bland utskotten är det prov och tävling som står för den största kostnaden och det är främst 

rasmästerskapen som går med underskott eftersom dessa huvudsakligen genomförs med 

hjälp av externa arrangörer (lokala brukshundklubbar). 

 

Under året har styrelsen inte haft någon kostnad för möteslokal och flera styrelsemedlemmar 

har samåkt för att hålla kostnaderna nere. Jämfört mot 2017 har styrelsen minskat 

kostnaderna för styrelsemöten med nästan 30 000 kr, men ligger ändå precis inom budget. 

Det bör noteras att styrelsen inte har varit fulltalig vid de fysiska mötena.   

Flera planerade kostnader för 2018 har uteblivit. Bland annat kostnad för bokföring samt 

uppfödarkonferens och LO-konferens som flyttats till 2019.  

 

Kostnaderna för Jubileumsåret har varit större än väntat. En betydande kostnad var de 

kalendrar som togs fram inför jubileumsåret, varav ett större antal inte blev sålda.  

 

På grund av utebliven försäljning, främst i samband med årsmöte och årsmötesutställning, 

har PR-shopen redovisat ett underskott istället för ett överskott för året.  

Resultaträkningen för 2018 visar på ett mindre underskott i den löpande verksamheten. Det 

är ett resultat som är långt bättre än förväntat i förhållande till den budget som fastställdes 

vid årsmötet och innebar ett underskott på drygt 35 000 kr. Under året har kassören 

tillsammans med revisor även gått igenom och nettohanterat (’rensat’) saldon i föreningens 

balansräkning. Det har varit poster där underlag har saknats eller där man inte kunnat 

härleda saldot. Denna genomgång har belastat resultatet netto med 24 275 kr som kostnad.  
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Resultat 2018  
På grund av att viss information saknas samt förändringar i organisationen under året 

redovisas endast utfall mot samlad budget för 2018 enligt den information som framgår av 

årsmötesprotokoll från 2018. Rambudget för 2018 (exklusive ändringar från årsmötet) 

framgår av bilaga 2.   

 

 Intäkt Kostnad Utfall Budget 2018 
     

Medlemmar 306 420 -12 417 299 603  
     
     
Arbetsgivaravgifter  -7 213 -7 213  
Bankkostnader  -3 062 -3 062  
Förbrukningsinventarier  -7 000 -7 000  
Förbrukningsmaterial   -915  
Förändring skattekonto 3 427  3 427  
Kongress SBK  -8 500 -8 500  
Medlemsavgift IFR  -2 653 -2 653  
Olycksfallsförsäkring  -7 154 -7 154  
Porto, kontor, tryck etc.  -18 937 -18 937  
Representation & gåvor  -1 138 -1 138  
Styrelsen  -37 318 -37 318  
Vandringspriser etc.  -9 397 -9 397  
Web- och internet  -2 873 -2 873  
Årsmöte 4 881 -29 103 -24 222  
Övriga kostnader  -1 030 -1 030  
     
     
Medlemstidningen 9 050 -110 224 -101 174  
     
     
Avel och hälsa   -3 981  
Internationell kontakt.   -3 393  
Prov och tävling   -44 564  
Mental 

  
-3 240  

Exteriör 
  

-1 922  

Info-kommittén   -6 528  

Lägerkommittén 
  

36 290  

PR-shopen 
  

-14 895  

Stambokföringsavgifter 
  

-5 120      
 

Jubileumskostnader 
  

-31 750      
 

G: a intäkter/kostnader*  -24 275 -24 275  
Nettohantering av saldon     
     
     
RESULTAT    -38 275 -35 725 
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Balansräkning 
1 Bank och kassa 2018-12-31 Bank Kassa Summa 

Centralt 37 848 
 

37 848 

Folksam 104 980 
 

104 980 

Företagskonto 473 
 

473 

Företagskonto 20 156 
 

20 156 

Exteriör 36 295 4 979 41 274 

SSU 13 690 
 

13 690 

Läger 137 798 29 029 166 827 

PR-shopen 13 104 732 13 836 

Total 364 344 34 740 399 084 

    

Tillgångar   2017-12-31 2018-12-31 

Lager, PR-shopen  37 935 34 587 

Lager, exteriör    

Lager, SSU  5 599 5 599 

Kundfordringar  47 859 8 691 

Övriga fordringar  60 030 5 552 

Övrig fordran SSU   3 355 

Övrig fordran Exteriör   4 410 

CS fordring kommittéer  209 312  
Läger fordran   4 000 

Läger fordran   32 690 

CS fordran PR   18 530 

CS fordran SSU   12 720 

CS fordran exteriör   38 455 

CS fordran MH   111 129 

CS fordran MT   95 277 

CS fordran register   -23 714 

CS fordran läger   -43 085 

Skattekonto  389 3 427 

Upplupna intäkter    

Upplupna intäkter PR   750 

Övriga interimsfordringar  -4 830 19 170 

Bank och kassa  447 802 399 084 

    

Summa tillgångar   804 096 730 627 

    
2 Eget kapital  
(tillgångar minus skulder)   

Balanserade 
resultat 

Årets 
resultat 

Huvudkassan  -25 379 -68 144 

Tävling  -15 488  
Utskottet avel & hälsa  7 591  
Exteriör  20 748 -2 507 

SSU  -12 279 10 981 

Läger  64 860 36 290 

PR  -10 406 -14 895 

Info  -14 761  

Summa   14 886 -38 275 
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Eget kapital och skulder   2017-12-31 2018-12-31 

Eget kapital  88 216 186 316 

Eget kapital CS    

Eget kapital exteriör    

Eget kapital läger    

Årets resultat  14 886 -38 275 

Summa   103 102 148 041 

    

Fonderande medlen för vilande LO   639 639 

    

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  68 778  
Kommittéers skulder till CS  80 448 80 448 

CS skuld till kommitté  465 466 465 466 

Övriga kortfristiga skulder  84 686  
Övriga kortfristiga skulder CS   25 160 

Upplupna kostnader PR   3 660 

Upplupna sociala avgifter   7 213 
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader  977  
Summa eget kapital och skulder   804 096 730 627 

 

Avräkningskonton mellan centralstyrelsen (CS) och kommittéerna 
Svenska Rottweilerklubben har under en lång period haft uppdelningen mellan 

centralstyrelse och kommittéer/utskott där delar av bokföringen har hanterats hos 

kommittéerna. Det har inneburit vissa svårigheter gällande uppföljning.  

 

Kommittéernas vinster och förluster genom åren har blandat bokats upp inom eget kapital 

eller som fordran/skuld mot centralstyrelsen. Centralstyrelsen har inte alltid matchat detta i 

bokföringen. 

Styrelsens kassör samt revisor kommer under våren 2019 att släcka dessa poster mot 
varandra. Detta kommer inte att påverka föreningens ’pengar’ eller det löpande resultatet, 
utan istället fordringar/skulder och eget kapital. 
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SLUTORD 

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett mycket väl genomfört arbete under 2018.  

Ert stora engagemang och arbete gör att vi tillsammans har goda möjligheter att nå våra 

gemensamma mål för Svenska Rottweilerklubben! 

 

 

 

 

Soffie Modin Ia O’Shea Anna W. Rexlinger 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 

   
   
   

Ann-Git Rammus Christina Sjögren Malin Åsander 
Kassör Ledamot Ledamot 

   
   
   
 Louise Fornell  

    Ledamot   

 


