
Medlemsmöte, Degeberga stugby 19-10-05 

 

 

• Mötesordförande: Soffie Modin 

• Mötessekreterare: Therese Nyman 

• Val av justerare: Linda Bendroth 

• Dagordningen godkänns 

• Antal medlemmar: 10 st 

• Antal Styrelsemedlemmar från lokalområdet: 9 st 

• Centrala ordförande Soffie Modin informerar om centrala styrelsens pågående arbete. 

Just nu arbetas det på en ny rasmonter till Stockholm och Göteborg. En ny broschyr är under 

produktion. Medlemstidningen, man tittar på olika förslag till att ev. göra om tidningen.  

• Omstrukturering av rasklubbens organisation. Information om utskott och 

arbetsgrupper, information om omstruktureringen av lokalområden i samband med stadgeändring 

hos SBK. Bilaga finns på centralas hemsida.  

• Etik och Moral inom vår organisation (SBK) 

Tankar om sociala medier. Ordet lämnas öppet för mötet att diskutera.  

 

 Diskussionspunkter, Soffie ställer lite frågor till mötet som diskuteras  

• Hur kan vi få in nya/fler medlemmar? 

• Varför ska man bli medlem i Rottweilerklubben? 

• Hur kan man få mervärde? Kan man få ut något mer än medlemstidningen?  

- Digitala lektioner tex hundmöte, hantering  

- Anordna ”veckans utmaning” digitalt 

- Rabatt hos Försäkringsbolag, SBK har 10 % hos Agria 

- Rabatt hos hundmat (Royal) 

- Andra aktörer kan gå in och sponsra olika aktiviteter 

 

• Valberedning: Lokalområdets ordförande Linda Bendroth informerar att 

skåne/blekinge har ingen valberedning.  

- Förslag till valberedning:  

- Åsa Jarl tackar ja. Åsa blir sammankallande i Valberedningen 

- Soffie Modin tackar ja 



 Ordet är fritt 

 

• RAS SM, för att inte riskera att bli bortlottad så skall man tävla för Svenska 

Rottweilerklubben. 

 

• Nästa års läger i Degeberga är planerat till vecka nr 17 och vecka nr 40.  

 

- Diskussion om ekonomiskbindande på läger. Medlemmar ger förslag på handpenning 

sedan sista betalning minst 1 månad innan.  

 

• Sanne informerar om Bruksnytt, påminner om att skicka in resultat till tidningen.  

 

Soffie Modin centrala ordförande och Linda Bendroth lokalområdets ordförande tackar för intresset 

och mötet avslutas. 

 

 

 

Soffie Modin  Therese Nyman  Linda Bendroth 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

 


