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ORGANISATION 

Medlemsutveckling 

Antalet medlemmar 2020-12-31 uppgick till 1 075. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemsantal 1 331 1 294 1 252 1 208 1 133 1 075 

Förändring -83 -37 -42 -44 -74 -58 

 

Medlemmar 2019-12-31 till 2020-12-31 

Antal medlemmar 
från 

Utträdda Inträdda Antal medlemmar 
till 

Nettoförändring 

1 133 265 207 1 075 -58 

 
Målet för rasklubben de senaste åren har varit att stoppa den nedåtgående trenden i antal 

medlemmar. Rasklubbens medlemstal har minskat varje år sedan 2009, men i relation till 

antalet registrerade rottweiler har vi nu en högre andel medlemmar än vi hade 2009.  

 

Vid årsmötet 2020 valde man att omdefiniera målet för medlemsantal och titta på procent av 

antalet registrerade rottweiler för att på ett mer relevant sätt kunna avgöra vad som är en 

rimlig medlemsnivå och formulera rimliga mål. Det mål vi nu arbetar mot är att gå från 

dagens 24 % till 25 % senast 2022.  

Flera av insatserna för att öka medlemsantalet har inte genomförts som planerat under året 

på grund av covid-19. Andra insatser har ett längre tidsperspektiv och vi hoppas att de ska 

ge resultat på sikt.  

 

 



 

Aktiva lokalområden 2020 
Skåne-Blekinge, Uppland, Västernorrland, Västra, Östra-Sörmland. 

 

Även våra aktiva lokalområden, vilka står för en stor del av de aktiviteter som arrangeras för 

rottweilerägare runt om i landet och fyller en viktig funktion i föreningen, har drabbats under 

det konstiga pandemiåret. Verksamhet har många gånger fått skjutas fram eller ställas in.  

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Mellannorrland, Nedre Norrland, Närke, Småland-Öland, 

Skaraborg, Värmland-Dalsland och Östergötland har tidigare haft lokalområden med 

verksamhet som inte längre finns. Det stora antalet nedlagda lokalområden (inaktiva 

lokalområden finns inte enligt SBK) gör att tillgången på aktiviteter många gånger är ojämnt 

fördelad över landet. Styrelsen har, för att om möjligt motverka detta, tagit fram ett förslag till 

något vi valt att kalla aktivitetsombud som kan verka inom ett större eller mindre geografiskt 

område. Under 2020 har 3 aktivitetsombud tillsatts i Värmland men även andra delar av 

Sverige har visat intresse och kommer att vilja starta upp under 2021. Utvecklingen av 

aktivitetsombudens arbete och möjligheter ska ske i samarbete med styrelsen. 

Aktivitetsombuden kommer att höra till utskottet för läger och aktiviteter. 
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STYRELSEN

Ordförande: Soffie Modin  

Vice ordförande: Christina Sjögren 

Kassör: Ann-Git Rammus  

Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger 

Ledamot: Malin Åsander 

Ledamot: Jamie McCoy  

Ledamot: Helén Randström 

Suppleant: Jeanette Söderlind 

Suppleant: Ann-Louise Rönmark 
 

Verkställande utskottet (VU)  

Soffie Modin, Christina Sjögren, Ann-Git 

Rammus, Anna Warburg Rexlinger

 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 13 protokollförda sammanträden. Styrelsen 

har inte haft några fysiska möten.  

Valberedning 

Camilla Ryd (sammankallande), Anette Gustafsson, Lisa Bergman. 

 

Revisorer 
Lars Rehn, Helen Wallman. 

 

Revisorssuppleanter 
Linda Borg och Jenny Johansson. 

 

Medlemsmöten, ordinarie och extra  

Med anledning av covid-19 har rasklubben inte genomfört några fysiska medlemsmöten 

under året.  

 

Vid SBK:s Organisationskonferens 2020 representerades rasklubben av vice ordförande 

Christina Sjögren och ledamot Malin Åsander. Vid SBK:s Förbundskongress 

representerades rasklubben av vice ordförande Christina Sjögren.  

 



 

UPPFÖLJNING ÅRSMÖTE 2020 

 

Motioner vid årsmötet 2020 
Det förelåg inga motioner till årsmötet.  

Övriga uppdrag vid årsmötet 2020  

Årsmötet gav inga övriga uppdrag till styrelsen. 

 

Förslag från styrelsen årsmötet 2020 
Vid årsmötet 2020 presenterade styrelsen tre förslag gällande rasklubbens verksamhet. 

Samtliga förslag antogs av årsmötet.   

Förslag 1 gällande medlemstidningen – med anledning av covid-19 har tidningens 

publicering inte följt planerad utgivning. Se mer information på sidan 4.  

 

Förslag 2 gällande registergåvan – arbetet med att se över vilken statistik rasklubben 

publicerar är påbörjat och sker i samarbete med berörda utskott.  

 

Förslag 3 gällande likaställning för rasmästerskap – inga rasmästerskap arrangerades under 

2020 på grund av covid-19.  
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UPPFÖLJNING AV MÅL 2020 

 
SEX ÖVERGRIPANDE MÅL  
Vid årsmötet 2019 fastställdes sex övergripande mål för föreningens verksamhet. Målen var 

en vidareutveckling av rasklubbens tidigare mål, men framför allt omarbetades formen för 

målen. Målen skulle vara tydligare, mer relevanta och i större utsträckning möjliga att följa 

upp. Vid årsmötet 2020 justerades målen ytterligare genom att brytas ner till mer konkreta 

delmål som är möjliga att följa upp på ett relevant sätt.  

 

Nedan följer en uppföljning av målen för 2020/2021.  

 

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.  

 

Delmål  

❖ Ny organisation ska vara implementerad Q2 2020 

❖ Styrelsens protokoll publiceras på rasklubbens hemsida inom 30 dagar från mötesdatum 

❖ Ny hemsida senast 2021 

Uppföljning 

❖ Implementering av ny organisation är genomförd  

❖ Med undantag för tre, är samtliga protokoll publicerade inom en månad från mötesdatum  

❖ Arbetet med en ny hemsida (klubbweb) fortgår och upphandlingsprocessen pågår hos 

SBK



 

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

mellan hund och hundägare och det 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.  

Delmål  

❖ Antalet hänvisade kullar via rasklubben ska under 2020 vara fler än 10  

❖ Ny informationsbroschyr Q4 2020 

❖ Ny hemsida senast 2021  

 

❖ Uppföljning:  
❖ Antalen hänvisade kullar 2020 var 3 

❖ Arbetet med en ny informationsbroschyr är påbörjat men inte slutfört 

❖ Arbetet med en ny hemsida (klubbweb) fortgår 

 

Mål: Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga 

tjänster 

Rottweiler är en brukshund och fler rottweiler bör delta vid bruksprov, mentalprov och delta i 

samhällsnyttiga insatser.   

Delmål  

❖ Erbjuda ökat antal tillfällen för Brukssatsningen jämfört med föregående år 

❖ Ökat antal startande vid MH, MT, bruksprov och tjh-cert jämfört med föregående år  

 

Uppföljning:  

❖ Antalet tillfällen av brukssatsningen var lika många som 2019 (3) men hade fler deltagare 

än året innan.  

❖ Antal deltagande rottweiler vid MH, MT, bruksprov, IGP och Tjh-cert har minskat jämfört 

med 2019. Vi bedömer att detta är en följd av covid-19.  



 

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.  

Delmål 2020 

❖ Officiellt fastställd RAS under 2020 

❖ RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande 

Uppföljning:  

❖ RAS har varit ute på en första remiss till rasklubbens medlemmar  

 

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.   

Delmål: 

❖ Budgetförslag utan underskott 

❖ Årsresultat utan underskott 

Uppföljning:  

❖ Förslag till rambudget för 2021/2022 är framlagt med överskott  

❖ Årsresultatet för 2020 är positivt 

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.  

Delmål: 

❖ Montergruppen ska slutföra sitt uppdrag under 2020 

❖ Ny informationsbroschyr senast Q4 2020 

❖ Ny hemsida senast 2021 

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

registrerade rottweiler under den senaste 7-årsperioden.  

Uppföljning:  

❖ Ett antal förslag har tagits fram som montergruppen ska arbeta vidare med under 2021 

❖ Arbetet med en ny informationsbroschyr pågår fortfarande  

❖ Arbetet med en ny hemsida (klubbweb) fortgår och upphandlingsprocessen pågår 

❖ Medlemsantalet utvärderas 2022



 

VERKSAMHET 

 

Utskottet avel och hälsa  
Utskottet har under året bestått av Gun Bergqvist, Helena Nylander, Sara Awander, Cathrine 

Hellberg, Åsa Engström och Cecilia Larsdotter Odén. Sara, Cathrine och Cecilia lämnade 

utskottet under hösten. I oktober tillkom Frida Taipale, Ulla Schyldt Sjölund och Anette 

Gustavsson. Malin Åsander har varit kontaktperson från styrelsen. 

 

Gruppen upplevde en ”nystart” under hösten och har sedan oktober haft 6 telefonmöten.  

På grund av rådande pandemi har tyvärr inga föreläsningar eller fysiska möten kunnat hållas. 

Utskottet har istället arbetat för att arrangera digitala föreläsningar och möten under 2021.  

 

Under året har 3 valpkullar förmedlats via rasklubbens hänvisning, 1 hund har funnits ute för 

omplacering.  

 

Under året har man arbetat fram nya regler för rasklubbens valphänvisning som är gällande 

från 2021-01-01. Utskottet har även startat en grupp på Facebook för uppfödare som är 

medlemmar i rasklubben. Syftet med gruppen är att skapa ett levande forum för att dela 

kunskap, föra diskussioner, utbyta erfarenheter och inte minst för att skapa kontakter med 

och mellan rasklubbens uppfödare. Gruppen har ca 60 medlemmar.  

 

Utskottet har även deltagit i arbetet med revidering av RAS. 

Utskottet för exteriör och utställning 

Utskottet har under året bestått av Johanna Haglund, Marie Alfaro, Louise Fornell och Felicia 

Friberg. I oktober övertog Towe Alperud rollen som exteriörbeskrivningsansvarig från 

Johanna Haglund. Jamie McCoy har varit kontaktperson från styrelsen.  

På grund av covid-19 har det endast genomförts 1 officiell utställning i utskottets regi, 

årsmötesutställning i Karlskoga. Domare var Siegmund Trebschuh, Tyskland och Aleksandar 

Gagic, Serbien. Utställningen hade 85 anmälda hundar.   

 

Rasklubben har under året haft 9 bokade exteriörbeskrivningstillfällen, 3 av dessa har fått 

ställas in på grund av covid-19. Totalt under året har 61 rottweiler exteriörbeskrivits, av dessa 

har 56 blivit godkända och 5 icke godkända.  

 

Under året har arbetsbeskrivning och rutiner för exteriörbeskrivningar som arrangeras av 

rasklubben uppdaterats. Arbetet med att föra in resultat från exteriörbeskrivningar i lathunden 

har återupptagits.  

 

Utskottet har även deltagit i arbetet med revidering av RAS. 



 

Utskottet för information (Info-kommittén och registerkommittén) 

Utskottet för information är ett av de ”nya” utskotten inom rasklubben och är en 

sammanslagning av info-kommittén och registerkommittén. Utskottet har under året bestått 

av Therese Hedberg (webmaster), Marianne Rexlinger (Facebook), Johanna Johansson 

(Instagram) Terese Hartvig (statistik – tidigare register). Anna Warburg Rexlinger har varit 

kontaktperson från styrelsen.  

Hemsidan har utöver löpande uppdateringar med aktuell information, uppdaterats enligt 

rasklubbens nya struktur för utskott och genomgått sedvanliga uppdateringar. Det har även 

gjorts uppdateringar av hemsidan för att säkerställa en säkrare hemsida.  

 

Facebook och Instagram har under året ökat antalet följare. Rasklubben har drygt 4 100 

följare på Facebook och drygt 760 följare på Instagram. Båda konton arbetar aktivt med att 

skapa engagerande innehåll och nå ut med relevant information till alla som är intresserade 

av rottweiler.  

 

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

Stockholms hundmässa i december blev inställd.  

Internationell kontaktperson 

Internationell kontaktperson och IFR-delegat har under året varit rasklubbens ordförande 

Soffie Modin.  

 

Med anledning av covid-19 har det inte avhållits några möten. IFR har startat en arbetsgrupp 

för mentalitet där Sverige representeras av Veronica Nilsson från utskottet för mentalitet 

Utskottet för läger och aktivitet (lägerkommittén) 
Kommittén har under året bestått av Lisa Bergman (sammankallande), Susanne 

Wilhelmsson, Susanne Hartvig, Felicia Ljungqvist (södra lägret), Eva-Maria Söderman, 

Anna-Maria Söderberg, Christel Hansen Moberg och Lena Jonsson (norra lägret).  

 

I september tillkom Kamilla Nordén, Siv Elin Olson och Ann-Louise Gräsberg som lokala 

aktivitetsombud för Värmland. Kontaktperson från styrelsen har varit Christina Sjögren.  

 

På grund av covid-19 blev sommarens södra läger inställt och utskottsgruppen ställde om 

arbetet och började planera för lägerveckan 2021. Ansökan till Försvarsmakten är inskickad 

och instruktörer är bokade. Under 2020 har gruppen genomfört telefonmöten ungefär var 

annan månad samt ett fysiskt möte i september.   

Södra lägergruppen har upprätthållit kontakten med tidigare lägerdeltagare via sociala 

medier, hemsida och tidningen under hela året. 

Även norra lägret blev inställt på grund av covid-19 och arbete med planering av norra lägret 

kom aldrig riktigt igång.  

 

Trots en uppstart sent på året och begränsningar på grund av covid-19 kunde de lokala 

aktivitetsombuden genomföra en lydnadsträff och en spårdag. Man hade även planerat för 

en patrullkurs och föreläsning om mentalitet, som tyvärr fick ställas in.  

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 och Sandra Bodner. Sandra avgick 

i februari och därefter har Soffie Modin stått för design och produktion av tidningen. 

Kontaktperson från styrelsen och ansvarig utgivare har varit Soffie Modin. 

 

Medlemstidningen har utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret. Med anledning av 

covid-19 och den ekonomiska osäkerhet som detta innebar i början av året beslutade 

styrelsen att ställa in den fysiska utgivningen av tidningen och endast nr 1 gick i tryck. Hylte 

tryck har tryckt och ansvarat för utskick av nr.1. Övriga nummer har publicerats på hemsidan.  

Under året har styrelsen fortsatt sökandet efter nya medlemmar till redaktionen för att kunna 

driva tidningen vidare. 



 

Utskottet för mentalitet 
Utskottet har under året bestått av Veronica Nilsson IngaLill Larsson, Jane Fyhr, Micke 

Wadström och Hans Kinn. Kontaktperson från styrelsen har varit Malin Åsander.  

 

Under året har utskottet haft 4 protokollförda telefonmöten och ett fysiskt möte i Enköping. 

 

Utskottet har varit behjälpliga med att arrangera uppfödar-MH samt uppfödar-MT under 

2020, samt förmedlat kontakt till beskrivare/domare och funktionärer. Tyvärr har covid-19 på 

flera sätt försvårat arbetet under året. 

Ansvaret för mentalbanan på Fönebasen har under årets överförts från utskottet till 

Västernorrlands lokalområde. 

Den 28–29 november var bokat för mental figurantutbildning MH i Enköping i samarbete med 

SBK Upplands Distrikt, blev inställd på grund av covid-19. En mental figurant har utbildats av 

beskrivare.  

 

Mental tar aktivt del av de utvärderingar som görs på området mentalitet, belyser områden 

som är aktuella för rottweiler och informerar om rasstandard/rasprofil och dess funktion inom 

området mentalitet. Det kan bland annat ses genom de två föreläsningar utskottet arrangerat 

under året. Höstens föreläsning kunde man även delta på digitalt. Men medlemmar i 

utskottet har även deltagit på valpträffar, hundpromenader och andra arrangemang där man 

varit synliga med sina ”mentalvästar” och delat ut information om utskottet och rasklubben.  

Man har arbetat vidare med handlingsplanen för att ge stöd åt rottweilerägare med 

hundproblem och hanteringen av hundar och hundägare som fått rapporteringskod. Förutom 

medlemmarna i UGM har även Cathrine Hoff och Krister Wall varit kontaktpersoner. 

Rasklubben deltar tillsammans med SBK och SKK i ett projekt för utveckling av mentalindex. 

Rasklubben representeras av Inga-Lill Larsson och Veronica Nilsson. Arbetet med 

mentalindex har på grund av covid-19 avstannat något hos SKK som driver projektet och vi 

hoppas på att arbetet tar fart igen inom kort.  

Utskottet har även deltagit i arbetet med revidering av RAS. 

 

Under 2020 har totalt 272 rottweiler deltagit vid mentalbeskrivning, att jämföra med 410 

under 2019.  

 

Ett mentaltest har arrangerats centralt av rasklubben med totalt 8 deltagande hundar. Totalt 

har 60 rottweiler deltagit på mentaltest under året, att jämföra med 126 under 2020. 



 

Utskottet för tävling och samhällsnytta 

Utskottet har under året bytt namn från ”prov och tävling” till ”tävling och samhällsnytta” för 

att bättre motsvarar utskottets verksamhetsområde. Utskottet består av utskottsgrupperna 

bruks och lydnad, IGP, rallylydnad och tjänstehund.  

 

Utskottsgruppen bruks och lydnad har under året bestått av Lisa-Marie Karlsson, Terese 

Hartvig, Helene Torstensson, Carolin Lange, Yvonne Sundberg, Helen Randström, Åsa Jarl 

och Jennie Måhlberg. Utskottsgruppen rallylydnad har under året bestått av Caroline Lange. 

Utskottsgruppen IGP har under året bestått av Soffie Modin och Ossian Modin. 

Utskottsgruppen tjänstehund har under året bestått av Roger Eriksson och Anders Trygg. 

Kontaktperson från styrelsen har varit Helén Randström.   

  

Det har under året anordnats 3 instruktörsledda tillfällen under brukssatsningen. I Gävle, 

Anderslöv och Enköping med sammanlagt 36 deltagande personer. Trots begränsningar på 

grund av covid-19 är det lika många träffar som under 2019, men med fler deltagare.   

 

Under året har sammanlagt 9 tävlingar genomförts i IGP/BSL. Via lokalområden Upplands 

LO (4st) och Västra LO (1st) samt centrala arrangemang i Anderslöv och Alvesta (4st). Totalt 

antal startande var 54 ekipage varav 20 rottweiler. I enlighet med rasklubbens mål har det 

arrangerats fler prov i IGP under 2020. Däremot har antalet rottweiler som startat vid 

rasklubbens prov minskat från 25 (2019) till 20.  

 

Två hundar har erhållit var sitt CERT i IGP under året, Dexlines Neroz Von Nitro och Team 

Extreme Duracell.  

 

På grund av covid-19 har inga rasmästerskap, svenska mästerskap eller internationella 

mästerskap arrangerats.  

 

Arbetsgruppen RAS 
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Åsander. 

 

Under året har arbetsgruppen färdigställt ett förslag till RAS som varit ute på remiss hos 

medlemmarna. Det har även genomförts två digitala diskussionsmöten för rasklubbens 

medlemmar. Representanter från SBK och SKK deltog vid dessa diskussionsmöten.  



 

Vandringspriser och förtjänsttecken 

Ansvarig för vandringspriser har under året varit Sanne Johansson. Ansvarig för 

förtjänsttecken har varit Yvonne Brink. Kontaktperson från styrelsen har varit Jeanette 

Söderlind.   

 

2020 blev inte det tävlingsår vi hade hoppats på, men med tanke på det begränsade antalet 

tävlingar under året, har det var positivt att ändå få in en del tävlingsresultat till Bruksnytt. Vi 

har aktiva rottweiler i de flesta tävlingsgrenar i hela vårt avlånga land, vilket är väldigt trevligt! 

Möjligheterna att tävla och ställa ut under året har varit kraftigt begränsade och styrelsen 

beslutade att ställa in alla rasmästerskap. Med anledning av detta beslutade styrelsen att det 

inte kommer att delas det inte ut några vandringspriser för 2020. Däremot kommer 

uppfödarpremieringar för 2020 att delas ut som vanligt. 

De senaste åren har ansvarig för vandringspriser varit i dialog med styrelsen för att 

uppdatera rasklubbens vandringspriser och konkreta förslag har diskuterats under året som 

gått. Resultatet av detta arbete hoppas vi kunna presentera under 2021. 

 

Det har inte inkommit några förslag till utdelning av förtjänsttecken för 2020.  

 



 

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 2020 varit 400 kr för ordinarie medlem bosatt i Sverige och 530 

kr för medlem bosatt utomlands. Avgiften till rasklubben har under 2020 varit 260 kr för 

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

 

Flera utskott har redovisat ett bättre resultat än förväntat. Bland annat prov och tävling, men 

även mental. Dessutom har vi lyckats sälja ut från tidigare PR-shopen, en intäkt som inte var 

budgeterad. Södra och norra lägret, som normalt resulterar i intäkter till föreningen, fick 

ställas in och därmed uteblev intäkterna från denna del av verksamheten. 

Kostnader 
Många av de kostnader rasklubben har för bland annat möten, tävlingar, konferenser osv. 

har uteblivit under verksamhetsåret 2020 till följd av covid-19 och inställd eller begränsad 

verksamhet. Andra poster har varit lägre än normalt. 

 

Den enskilt största kostnaden för rasklubben är normalt medlemstidningen Rottweilern. 

Under 2020 beslutade styrelsen att tillfälligt inte trycka medlemstidningen, men endast ge ut 

denna digitalt. Det har inneburit att kostnaden för tidningen har varit betydligt lägre än 

budgeterat.    

 

Info-kommittén hade budgeterat för utgifter i samband med utvecklingen av en ny hemsida 

samt rasmonter. Utvecklingen av detta går över till nästa år.  

Utskottet exteriör har endast kunnat genomföra en av fyra planerade utställningar, men har 

bland annat haft kostnader för inköp av priser till fler utställningar och redovisar ett mindre 

underskott.  

 

Sammantaget uppvisar föreningen ett betydande överskott i den löpande verksamheten och 

ett bättre resultat för 2020 än budgeterat.  



 

 

 

 

 

Resultat 2020 

 

    

     
            Intäkt              Kostnad           Utfall    Budget 2020 
     

Medlemmar 264 600 -180 264 420 266 000 
     
     
Arbetsgivaravgifter  -7 596 - 7 596 - 15 000 
Bankkostnader/intäkter 7 038 - 1 700 5 338 -3 000 
Kongress SBK &     
Organisationskonferens  - 1 856 -1 856 -15 000 
Medlemsavgift IFR  -2 653 - 2 653 - 2 700 
SKK klubbförsäkring  - 570 - 570 - 8 000 
Porto, kontor, tryck etc.  - 1 942 - 1 942 - 7 000 
Representation & gåvor  -3 562 - 3 562 - 1 500 
Styrelsens uppehälle  - 300 - 300 - 20 000 
Styrelsens resor  - 5 431 - 5 431 -10 000 
Web- och internet  - 2 726 - 2 726 - 2 500 
Årsmöte 4 810 - 38 313 - 33 503 - 25 000 
Hedersmedlemmar  -2 000 -2 000 -3 000 
Lokalområden och 
tillkommande centrala 
verksamheter 

 -613 -613 -20 000 

     
     
Medlemstidningen 19 390 -22 641 -3 251 -70 200 
     
     
Avel och hälsa    - 4 000 
Internationell kontakt.    -5 000 
Prov och tävling 40 980 -9 801 31 179  -24 800 
Mental 36 465 - 30 716 5 749 3 300 

Exteriör 40 747 - 45 279 - 4 532 4 300 

Info-kommittén  - 3 570 - 3 570 - 23 000 

Lägerkommittén 1 365 
 

1 365 74 500 

PR-shopen 6 391 - 1 013 5 378  

Vandringspriser & 
förtjänsttecken 

 
- 8 128 - 8128 - 10 600 

     

     
     
RESULTAT  421 786 - 190 590 231 196 77 800 



 

Balansräkning 
1 Bank och kassa 2020-12-31 Bank Kassa Summa 

Centralt 292 459 
 

292 459 

Folksam 112 018 
 

112 018 

Mental 2 120 
 

2 120 

Exteriör 33 076 1 114 34 190 

Läger, södra 199 677 22 197 221 874 

Läger, norra 16 250 
 

16 250 

PR-shopen/Brukssatsningen 27 415 
 

27 415 

Total 683 015 23 311 706 326 

    

Tillgångar   2019-12-31 2020-12-31 

Lager, PR-shopen  12 855 12 855 

Kundfordringar  2 400  
Övriga fordringar  5 800 5 800 

Skattekonto  3 420 2 464 

Övriga interimsfordringar  20 010 17 260 

Bank och kassa  487 466 706 326 

    

Summa tillgångar   531 151 744 705 

    
2 Eget kapital  
(tillgångar minus skulder)   

Balanserade 
resultat 

Årets 
resultat 

Huvudkassan  112 238 207 006 

Mental   5 749 

Exteriör  - 10 077 - 4 532 

SSU  -9 204  
Läger   1 365 

Info   - 3 570 

Tidningen   - 3 251 

PR, brukssatsningen, tävling  - 11 991 36 557 

Vandringspriser och förtjänsttecken   - 8 128 

Summa   80 966 231 196 

    

Eget kapital och skulder   2019-12-31 2020-12-31 

Eget kapital  350 768 514 746 

Årets resultat  80 966 231 196 

Summa   431 764 745 942 

    

Fonderande medlen för vilande LO   639 639 

    

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    
Upplupna sociala avgifter  11 772  
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader  6 040 596 

Summa eget kapital och skulder   531 151 744 705 



 

SLUTORD 

  

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och kämpat på under 

detta minst sagt annorlunda år. Ert stora engagemang och arbete gör att vi tillsammans har 

goda möjligheter att nå våra gemensamma mål för Svenska Rottweilerklubben! 

 

 

 

 

 

Soffie Modin Christina Sjögren Ann-Git Rammus 
Ordförande Vice ordförande Kassör 

   
 
 

  

   

Anna W. Rexlinger Jamie McCoy Malin Åsander 
Sekreterare Ledamot Ledamot 

   
 
 

  

   

Helén Randström Jeanette Söderlind Ann-Louise Rönmark 

                  Ledamot      Suppleant           Suppleant

   

 


