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Internationell kontaktperson  

Kontaktpersonens syfte 

Den internationella kontaktpersonen har till uppgift att hålla sig uppdaterad i internationella 

frågor och händelser som berör rasen rottweiler samt utländska rasklubbar, och vid behov 

förmedla information mellan dessa och Svenska Rottweilerklubben.  

Den internationella kontaktpersonen ska även representera Svenska Rottweilerklubben och 

dess intressen i olika internationella sammanhang. 

 

Vision 

Genom att hålla oss informerade i internationella frågor kan vi säkerställa att Svenska 

Rottweilerklubben bidrar positivt till och utvecklar arbetet med rasen rottweiler i ett 

internationellt perspektiv.  

Svenska Rottweilerklubben och dess verksamhet ska vara internationellt respekterad som 

rasklubb och stå för kunskap, djurvälfärd, öppenhet och transparens. 

Ansvar 

- att representera Svenska Rottweilerklubben i IFR  

- att förmedla information mellan Sv. Rottweilerklubben och utländska rasklubbar 

- att förmedla information mellan Sv. Rottweilerklubben och IFR  

- att på uppmaning av styrelsen lämna yttranden i internationella frågor 

- att på uppmaning av styrelsen representera rasklubben i internationella frågor 

- 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 representera rasklubben i internationella frågor enligt beslut / uppdrag från styrelsen 

- att boka resor och delta vid möten enligt fastställd budget och verksamhetsplan 
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Plats i organisationen och kommunikationsvägar 

Den internationella kontaktpersonen är direkt underställd styrelsen. Det är styrelsen som 

utser den internationella kontaktpersonen och fastställer arbetsbeskrivningen. 

 

Vid behov ska kontaktpersonen samarbeta med utskott och arbetsgrupper inom föreningen 

för att uppfylla sitt uppdrag. Den internationella kontaktpersonen kan även ha direkt kontakt 

med medlemmar och vid behov samarbeten eller kontakt med andra rasklubbar, SBK, SKK 

eller motsvarande utländska organisationer.   

Kommunikation mellan styrelse och den internationella kontaktpersonen sker via e-post, 

telefon eller möten.  

Den internationella kontaktpersonen tillgång till och ansvar för att sköta följande  

e-postadress:  

 

internationell@rottweilerklubben.se 
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