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Utskottet för tävling och samhällsnytta  

Utskottets syfte 

Utskottet för tävling och samhällsnytta har till uppgift att värna om rottweilern som bruks- och 

samhällsnyttig hund samt bidra till utbildning, utvärdering och prövning av hundar för tävling 

och samhällsnytta.  

Utskottet ska även informera om och uppmuntra till träning och tävling med rottweiler, bistå 

medlemmar i frågor som rör träning och tävling samt ansvara för rasmästerskapen. 

 

Vision 

Genom att utbilda och uppmuntra till träning, tävling och samhällsnyttiga insatser ska 

utskottet verka för att rottweiler skall vara en attraktiv brukshund och aktiv familjemedlem.  

 

Genom att sprida kunskap, uppmuntra till tävling och bistå i frågor som rör träning, tävling 

och samhällsnyttiga hundar kan vi bidra till att skapa sunda relationer mellan hund och 

hundägare och goda förutsättningar för att rasen rottweiler fortsätter att vara en brukshund 

att räkna med.  

  

Ansvar 
- att bevaka aktuella regelverk och andra utvecklingsområden  

- att följa rasens deltagande vid tävling och vid behov föreslå åtgärder till styrelsen 

- att på uppmaning av styrelsen lämna yttranden i frågor som rör tävling och samhällsnytta 

- att på uppmaning av styrelsen representera rasklubben i frågor som rör tävling och 

  samhällsnytta 

- att bistå lokalområden som arrangerar prov och tävlingar 

- att tillämpa fastställda regler och anvisningar inom utskottets verksamhetsområde  

- att informera om möjligheterna till träning och tävling med rottweiler 

- att informera om möjligheterna att delta i samhällsnyttig tjänst med rottweiler 

- att upprätta och underhålla interna rutiner 

- att vid behov inkomma med förslag till nya funktionärer och utbildningstillfällen 

- att planera årliga rasmästerskap 

- att bistå hundägare och medlemmar i frågor som rör tävling och samhällsnytta 

- att på uppmaning av styrelsen inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget  

- att på uppmaning av styrelsen upprätta verksamhetsberättelse vid årets slut 

Mandat och befogenhet (ekonomiskt och beslutsmässigt) 
- att boka domare och övriga funktionärer  

- att genomföra utbildningar enligt fastställd budget och verksamhetsplan 

- att genomföra tävlingar enligt fastställd budget och verksamhetsplan 
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Plats i organisationen och kommunikationsvägar 
Utskottet för tävling och samhällsnytta är direkt underställda styrelsen. Det är styrelsen som 

utser medlemmarna i utskottet och fastställer arbetsbeskrivningen. 

 

Vid behov ska utskottet samarbeta med andra utskott och arbetsgrupper inom föreningen för 

att uppfylla sitt uppdrag. Utskottet har även direkt kontakt med medlemmar och vid behov 

samarbeten eller kontakt med andra rasklubbar, SBK eller SKK. 

Kommunikation mellan styrelse och utskottet sker via e-post, telefon eller möten.  

Utskottet har tillgång till och ansvar för att sköta följande e-postadresser:  

 

tavling@rottweilerklubben.se 

tjh@rottweilerklubben.se 

rally@rottweilerklubbe.se 

igp@rottweilerklubben.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får uppdrag av: Huvudstyrelsen 

Rapporterar till: Av huvudstyrelsen utsedd kontaktperson 

Fastställd: 2020-07-14 

Reviderad:  

Revideras senast: 2022-07 

 


