
  

 

 

 

  

Årsmöteshandlingar 

2021 



 

DAGORDNING FÖRBEREDANDE MÖTE 

 

1. Introduktion 

    Allmän information om det aktuella mötet och presentation av moderatorn. 

2. Föregående verksamhetsår 

    Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt eventuella 

    uppdrag styrelsen fått från föregående årsmöte. Därefter möjlighet till diskussion om 

    verksamhetsåret och styrelsens redovisning. 

3. Planering av kommande verksamhetsår 

    Styrelsen föredrar planeringen för kommande verksamhetsår i form av 

    rambudget och verksamhetsplan, därefter möjlighet till diskussion och att lägga ev. 

    yrkanden till beslutsmötet. 

4. Val 

    Valberedningen ger en kortfattad uppdatering av hur arbetet med dess förslag och 

    nomineringar från medlemmar fortskrider. Valberedningen ska även kunna ta emot 

    nomineringar till val i enlighet med punkt 2.2. 

5. Motioner och rasklubbsstyrelsens förslag 

    Redogörelse för de motioner som inkommit och styrelsens svar på dessa. Medlemmarna 

    ges möjlighet till diskussion och att lägga ev. yrkanden till beslutsmötet. 

 

* Ytterligare information om det förberedande mötet finner du i arbetsordningen för digitalt årsmöte på 

   rasklubbens hemsida. 



DAGORDNING BESLUTSMÖTE 

 

1. Val av justerare (nomineras på förhand, information vid förberedande mötet) 

2. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

3. Genomgång av; 

     a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 

         uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

     b. balans- och resultaträkning och 

     c. revisorernas berättelse. 

     d. samt fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

         vinst eller förlust. 

4. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 

 

5. Genomgång av och beslut gällande rasklubbsstyrelsens förslag avseende; 

      a. mål, 

       b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 

           det närmast följande verksamhetsåret, 

       c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 

      d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

          konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

6. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

7. Val av;  

    a. rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 

        tjänstgöringsordning. 

    b. revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 

    c. valberedning enligt § 10. 

8. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 

    punkt 5. 

 



MÅLSTYRNING

Under 15 års tid har Svenska Rottweilerklubben varit del av en 

målstyrd organisation. Men vad innebär det för oss?   
 

Efter ett gediget förarbete kunde kongressen 2006 besluta om att hela Svenska 

Brukshundklubben skulle övergå till att arbeta målstyrt, från att tidigare varit regelstyrt. Detta 

för att rusta inför framtiden så att organisationen ska fortsätta att utvecklas och tillgodose 

såväl medlemmarnas som samhällets behov. 

 

För att kunna lyckas med uppgiften behövs en målstyrd organisation som kontinuerligt 

utvärderar sin verksamhet och omprövar sina mål för att hålla högsta möjliga 

effektivitetsnivå. Den centrala organisationen har utvecklat redskap för målstyrning och 

utvärdering anpassade till vår verksamhet.  

Styrelsen har identifierat ett antal förbättringsområden i förhållande till rasklubbens 

målstyrning:  

❖ Målen behöver vara tydliga och väl avgränsade  

❖ Målen behöver vara mätbara 

❖ Målen behöver vara realistiska 

❖ Målen behöver integreras i rasklubbens dagliga verksamhet 

❖ Målen behöver följas upp regelbundet under verksamhetsåret 

 

Dessa områden har styrelsen tagit hänsyn till vid fastställande av årets mål och planerad 

uppföljning. 

 

Framåt – tillsammans! 



VERKSAMHETSPLAN & MÅL  

2021–2022 

 

Mål: Öppen och transparent organisation  

En öppen och transparent organisation ger möjlighet till ökad delaktighet och är nödvändigt 

för att man som medlem ska kunna följa med i föreningens arbete.  

Aktivitet:  

❖ Att skapa en tydlig organisation för rasklubbens verksamhet 

❖ Samla rasklubbens information och göra den tillgänglig för medlemmar och funktionärer 

❖ Fastställa rutiner för information och kommunikation 

Uppföljning: 

❖ Ny hemsida senast 2022 (ingår i SBK:s projekt om klubbweb) 

 

Mål: Sprida kunskap om rottweiler 

Genom att sprida kunskap om rottweiler kan vi öka chanserna för en lyckad matchning 

mellan hund och hundägare, vilket leder till ett bättre hundliv och hundägande. Genom att 

sprida kunskap om rottweiler kan vi även visa på den nytta vår ras gör i samhället.  

Aktivitet:  

❖ En aktiv och informativ valphänvisning / rådgivning vid köp 

❖ Information till ägare / valpköpare 

❖ Hålla föreläsningar och utbildningar  

Uppföljning: 

❖ Antalet hänvisade kullar via rasklubben ska under 2021 vara fler än 10 (2018) 

❖ Ny informationsbroschyr/nytt informationsblad senast Q4 2021 

❖ Ny hemsida senast 2022 (ingår i SBK:s projekt om klubbweb)



Mål: Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga tjänster 

Rottweiler är en brukshund. För att säkerställa att vi bibehåller rasens egenskaper som 

brukshund bör fler rottweiler delta vid bruksprov, mentalprov och i samhällsnyttiga insatser.   

Aktivitet:  

❖ Arrangera träningstillfällen med Brukssatsningen spritt över hela landet 

❖ Öka antalet deltagare rottweiler vid MH, MT, bruksprov och i samhällsnytta  

❖ Hålla föreläsningar och utbildningar  

Uppföljning: 

❖ Erbjuda ökat antal tillfällen för Brukssatsningen jämfört med föregående år 

❖ Antalet startande vid MH, MT, bruksprov och tjh-prov ska senast vid utgången av 2022 

ha ökat med 5% jämfört med genomsnittet de senaste 5 åren  

 

Mål: Implementera RAS i organisationen  

RAS (rasspecifik avelsstrategi), är en handlingsplan för avel. RAS beskriver både problem 

och starka sidor som finns inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som 

rasklubbens medlemmar kommit överens om. RAS fyller därför en viktig funktion för att 

skapa riktning i rasklubben och ger underlag till aktiviteter och verksamhet för att främja 

rasen rottweiler.  

Aktivitet:  

❖ Få godkännande av medlemmar, SBK och SKK 

❖ Informera om RAS internt och externt genom rasklubbens informationskanaler 

Uppföljning: 

❖ Officiellt fastställd RAS under Q2 2021 

❖ RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande 



Mål: Ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga 

Över tid behöver rasklubben ha en ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga. 

Föreningens ekonomi måste hanteras med respekt för medlemmarnas pengar och förvaltas 

på ett klokt sätt.   

Aktivitet:  

❖ Budget utan underskott 

❖ Varje utskott ska arbeta för en relevant och ansvarsfull budgetering 

❖ Löpande se över föreningens kostnader 

Uppföljning: 

❖ Samlat budgetförslag utan underskott 

❖ Årsresultat utan underskott 

 

Mål: Öka antalet medlemmar i Svenska Rottweilerklubben 

Med fler medlemmar kan vi skapa en stark organisation som möjliggör för rasklubben att 

aktivt jobba för rasen, skapa meningsfulla aktiviteter för våra medlemmar och nå ut med 

föreningens arbete och verksamhet till fler rottweilerintresserade.  

Aktivitet:  

❖ Rasmonter vid relevanta arrangemang 

❖ Information till ägare / valpköpare 

❖ Mailutskick till nya rottweilerägare 

❖ Följa och redovisa utvecklingen av medlemstalen inom rasklubben 

❖ Erbjuda relevanta aktiviteter för nya och befintliga medlemmar 

Uppföljning: 

❖ Montergruppen ska slutföra sitt uppdrag under 2021 

❖ Ny informationsbroschyr/nytt informationsblad senast Q4 2021 

❖ Ny hemsida senast 2022 (ingår i SBK:s projekt om klubbweb) 

❖ Medlemsantalet i rasklubben ska senast vid utgången av 2022 motsvara 25% av antalet 

registrerade rottweiler under den senaste 7 årsperioden.   



RAMBUDGET 2021/2022 

 

 

Centrala kostnader Intäkter  Kostnader 
Totalt 
2021 

Totalt 
2022 

Medlemmar 250 000  -10 000  240 000  250 000  

Årsmöte  -10 000 -10 000 -30 000 

Hedersmedlemmar  -2 000  -2 000 -2 000 

Medlemskostnader, porto etc.  -4 000  -4 000  -4 000  

Styrelsen hotell och uppehälle  -15 000  -15 000 -20 000  

Styrelsen resor och bilersättningar  -10 000  -10 000  -15 000  
Centrala konferenser (kongress, 
organisations konferens etc.)  - - -15 000  

Förbrukningsmaterial och övriga kostnader -3 000  -3 000  -3 000  

Representation o gåvor  -1 500  -1 500  -1 500  

Web o internetkostnader  -2 500  -2 500  -2 500  

Försäkring  -8 000  -8 000  -8 000  

Bankkostnader/intäkter 1 000  -4 000  -3 000  -3 000  

Sociala avgifter  -6 000  -6 000 -8 000 

Medlemsavgift IFR   -  - -3 000  

 251 000  -76 000  175 000   135 000 

      

Utskott och arbetsgrupper         

Avel och hälsa   - 500 -15 000 

Exteriör    1 400 2 000 

Internationell kontaktperson   -  -5 000  

Mental    6 000  6 000 

Tävling och samhällsnytta   5 600 5 600 

Information    2 000 -10 000 

Vandringspriser & förtjänsttecken    -10 000 -10 000 

Tidningen   -50 000 -70 000 

Läger och aktivitet   - 30 000 50 000 

   -75 500 - 36 400 

     

Budgeterat resultat 2020/2021     99 500 98 600  



KOMMENTARER TILL BUDGET 

 

Styrelsens budgetförslag för 2021 är en ”försiktig” budget för att säkerställa 

rasklubbens fortsatt goda ekonomi i en tid där det råder stor osäkerhet kring 

genomförandet av aktiviteter.   

 

Medlemmar 
Styrelsens mål är att föreningen i första hand ska bibehålla föreningens medlemstal, för att 
sedan öka i enlighet med föreslaget mål. Intäkterna är justerade till att motsvara antalet 
medlemmar 2020. Styrelsen föreslår ingen ändring av medlemsavgiften.  

 

Styrelsen  

Även om vi i år har lärt oss att hålla både möten och konferenser digitalt så kan det inte fullt 
ut ersätta fysiska möten. Det är därför budgeterat för ett fysiskt styrelsemöte under 2021.  

 

Övriga centrala utgifter 
Kostnader för årsmöte är bland annat en administrativ avgift till SKK som håller i mötet. Till 
2022 tror och hoppas vi på ett fysiskt årsmöte igen.  
 
Vi räknar inte med att det kommer några fysiska centrala konferenser under 2021. SBK har 
redan aviserat att både organisationskonferens och kongress kommer att genomföras digitalt 
i år.  
 
IFR har beslutat att inte ta ut några medlemsavgifter för 2021. 
 

 

Utskott och arbetsgrupper 
Utskotten och kommittéernas respektive budget baseras på förslag från utskotten och den 
verksamhet man planerat att bedriva under verksamhetsåret. Dessa aktiviteter är i sin tur 
kopplade till rasklubbens mål.  
 
Det övergripande målet är att våra aktiviteter så långt som möjligt ska vara 
självfinansierande. För delar av verksamheten har vi även en förväntan att det ska generera 
ett överskott. Andra delar har svårt att få in pengar, men ska istället jobba med att reglerna 
sina utgifter.  
 
Utskottet för avel och hälsa har räknat med ett mindre underskott för 2021 men i stort sett 
kommer aktiviteterna att vara självfinansierande. För 2022 har vi budgeterat ett relativt stort 
underskott för att utskottet bland annat ska ha möjlighet att i större utsträckning erbjuda 
kostnadsfria aktiviteter för rasklubbens uppfödare. 
 
Utskottet för exteriör och utställning har den senaste åren kämpat lite med resultaten och har 
redovisat underskott för utställningsverksamheten. För 2021 och 2022 är målet mer eller 
mindre att verksamheten ska vara självfinansierande gällande både exteriörbeskrivningar 
och utställningar. 



Vi räknar inte med att IFR kommer att hålla några fysiska möten under 2021 och vi har därför 
inte avsatt medel för Internationell kontaktperson.  
 
Utskottet för mentalitet har budgeterat med överskottet som till stor del kommer från intäkter 
för de väldigt populära föreläsningar man arrangerat de senaste åren och planerar att 
fortsätta med under 2021 och 2022. 
 
Utskottet för tävling och samhällsnytta samlar mycket verksamhet! Rasmästerskap, vanliga 
tävlingar och brukssatsningen. Klokt budgeterat av de olika utskottsgrupperna ger lite 
marginal och ett mindre överskott i den totala budgeten för utskottet.  
 
Utskottet för information brukar vara en minuspost. För 2021 räknar vi med ett mindre 
överskott som kommer från planerad försäljning av en fotokalender. Det är en produkt som 
många har efterfrågat, och vi ser det som en utmärkt möjlighet att finansiera både uppstart 
av hemsida och framtagande av material till en rasmonter. 
 
Vandringspriser och förtjänsttecken ligger ganska konstant. Vi räknar med att fler kommer 
kunna tävla under 2021 och att både plaketter och vandringspriser kommer kunna delas ut 
som vanligt vid nästa årsmöte.   
 
Medlemstidningen Rottweilern är svårt att lägga en budget för i dagsläget. Vi står idag utan 
redaktion och det gör det svårt att veta om och när vi kommer kunna ge ut en tidning igen. Vi 
har ändå räknat med att kunna komma ut med några nummer, däremot inga intäkter. För 
2022 hoppas vi på ett mer ”normalt” år för vår medlemstidning.  
 
I utskottet för läger och aktivitet samlas nu norra och södra lägret tillsammans med de lokala 
aktivitetsombud som infördes under 2020. Både norra och södra lägret har planerat för läger 
2021 och om de får möjlighet att genomföra sin verksamhet så räknar båda arbetsgrupperna 
med ett överskott på ca 16 000 respektive 60 000 kr. Det är ett fullt rimligt resultat sett till 
tidigare år och inte minst uppskattade tillskott till föreningen. Men med anledning av den 
osäkerhet som fortfarande råder kring församlingar och resor över landet så har vi valt att 
inte räkna med ett överskott från lägerverksamheten i året budget. Vi vill ha en budget som 
håller även om vi inte skulle få intäkterna från läger. Vår förväntan är alltså 0-resultat för våra 
centrala läger, vår förhoppning är + 70 000 kr.  
 
Underskottet på 30 000 kr beror på att vi har flyttat den post som tidigare låg centralt och 
som kunde tillfalla våra lokalområden. Vi har istället valt att utöka beloppet och flytta dessa 
medel till utskottet för läger och aktivitet. Lokalområden, utskott och lokala aktivitetsombud 
kan äska pengar från denna pott om de har en medlemsaktivitet de vill genomföra. 
 
 

Samlat resultat 
Det samlade resultatet för 2021 är ett inte obetydligt överskott. Detsamma gäller för 2022 
trots att vi räknar med att vi är mer eller mindre tillbaka till en vardag vi känner igen.  
 
Styrelsen har valt att föreslå en budget med god marginal de kommande åren eftersom vi har 
en hel del osäkerheter kring det allmänna läget och ekonomin i stort. Efter finanskrisen kom 
ett större medlemstapp inom SBK-organisationen först året efter krisen inleddes och det tog 
tid innan verksamheten i stort hämtade sig. Vi vill därför inte stå med en budget på 
marginalen, och riskera ett underskott om vi inte lyckas hålla intäktsnivåerna. Vi vill också ha 
en budget som ger oss utrymme för att satsa stort på en aktiv medlemsvärvning de 
kommande åren. 



VERKSAMHETSKALENDER

Januari 
Årsmöten lokalområden 

 

Februari 
Organisationskonferens SBK, digital 
Årsmöten lokalområden 
Uppfödarmingel, digitalt 

 

Mars 

Årsmöte huvudklubben, digitalt 

Förmöten regelkonferenser, digitalt 

Regelkonferens SBK bruks, digital 

Uppfödarmingel, digitalt 

Föreläsning om cancer, digital 

 

April 
Regelkonferens SBK rallylydnad, 

digital 

Regelkonferens SBK lydnad, digital 

Mentalbeskrivningar 

Föreläsning avel och hälsa, digital 
 

Maj 
Rasmästerskap IGP/BSL, Uppland 

BH-prov, IGP/BSL, Västra LO 

BH-prov, IGP/BSL, Alvesta 
 

Juni 
Mentalbeskrivningar 
 

Juli 
Sommarläger, Kosta 

Medlemsmöte 

SSU & Sommarspecialen, Eskilstuna 

BH-prov, Flen 

Augusti 
Sommarläger, Fönebasen/Hälsingland  

Medlemsmöte 

Rasmästerskap sök, Gävle 

September 
Höstspecialen, Nora 

Figurantutbildning för MH 

BH-prov, IGP/BSL, Västra LO 
 

Oktober 
Föreläsning mentalitet 

BH-prov, IGP/BSL, Västra LO 

November 

 

December 
Rasmonter Sthlm Hundmässa 

 

Ytterligare aktiviteter är planerade men 

datum är ännu inte fastställt. 

 

 

* Verksamhetskalendern är preliminär och kan komma att ändras.  

** Verksamhetskalendern innehåller aktiviteter som arrangeras av rasklubbens lokalområden 

i den mån dessa har rapporterats in till styrelsen.

 



STYRELSENS FÖRSLAG 1 

 

Medlemsavgift för 2021 

Styrelsens förslag enligt normalstadgar för rasklubb med en nivå § 4 gällande medlemsavgift 

för år 2021. Förslaget innebär en bibehållen nivå av rasklubbens avgifter för medlemskap.  

 

Ordinarie medlem:  260 kr  

Familjemedlem:  110 kr 

Utlandsmedlem:  355 kr  

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 



STYRELSENS FÖRSLAG 2 

 

Borttagande av krav på utgivning av medlemstidningen Rottweilern 
 

Bakgrund 

Att producera en medlemstidning kostar mycket för föreningen. Både i form av ideell tid, och 

medlemmarnas pengar. Under stora delar av 2020 har redaktionen varit underbemannad 

och i slutet av året saknades det redaktion helt. Detta fick till följd att tidningen övergick till att 

publiceras i digitalt format och att antalet nummer fick begränsas till 3. 

 

Syfte  

För att en medlemstidning ska vara möjlig att framställa krävs det att det finns en redaktion 

med relevant kompetens. Styrelsen har i sina diskussioner kommit fram till att utan 

kompetent och rätt bemannad redaktion är det inte möjligt att ge ut någon tidning, det digitala 

formatet till trots. 

 

Genomförande 

Styrelsen har under en längre tid försökt att hitta intresserade medlemmar som kan tänka sig 

att ingå i redaktionen för tidningen, dock tyvärr utan resultat. 

 

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet häver tidigare årsmötesbeslut gällande antal 

utgivningsnummer för medlemstidningen Rottweilern, och att tidningen från och med 

innevarande år ska utkomma i den mån som redaktion finns och i det format som styrelsen 

tillsammans med redaktionen bedömer som lämpligast med hänsyn till rådande 

omständigheter. 



STYRELSENS FÖRSLAG 3 

Förslag till ny arbetsbeskrivning för valberedningen 
 

Bakgrund 

Med anledning av de reviderade normalstadgarna för rasklubb gällande valordning, har 

arbetsbeskrivningen för valberedningen reviderats för fastställande av årsmötet.  

 

Se bilaga 1.  

 

  

 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar i enlighet med förslaget 


