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PROGRAM  

Preliminära tider för årsmötet   

  

  

Lördagen den 4 mars 2023  
 

klockan  12.15  mötesrummet öppnar / 

medlemskontroll  
 

13.00   årsmötet öppnas  

 
15.00   fika 

 

15.20   
Utdelning av vandringspriser, plaketter 

och förtjänsttecken  
  

  

* Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.  
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DAGORDNING   
  
1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av röstlängden.  
3. Val av mötesordförande.  
4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.  
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska     

justera protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.  
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.  
8. Fastställande av dagordningen.  
9. Genomgång av:  

a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 

mål.                

b. uppdrag från föregående årsmöte.        
c. balans- och resultaträkning.  
d. revisorernas berättelse.  

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust.  
11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.  
12. Genomgång av 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.  
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge           

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.  
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.  
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.  
15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas     

tjänstgöringsordning.  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.  
17. Val av valberedning enligt §10.  
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 samt 15–17.  
19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats       

under punkt 12.  
20. Årsmötets avslutande.  

  
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 

årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.  
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VERKSAMHETSPLAN & MÅL 
2023–2024  

  
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 

 Löpande informera om styrelsen och utskottens arbete 

Uppföljning:  

 Implementera ny hemsida (SBKs klubbweb) under 2023  

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 2023 vara fler än 10   

 Färdigställa informationsbroschyren under 2023  

 Implementera SBKs klubbwebb under 2023   
 

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 tillfällen med Brukssatsningen under 2023 

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

2024 ha ökat med 5% jämfört med genomsnittet de senaste 5 åren   
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 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:   

 Slutföra och fastställa RAS  

 Informera om RAS internt och externt genom rasklubbens informationskanaler 

Uppföljning:  

 Hos SKK officiellt fastställd RAS under 2023. 

 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: Rottweiler 200 

Över tid behöver rasklubben en bättre helhetsbild för rasen. Genom att öka antalet 
exteriörbeskrivna rottweiler kan vi på ett bättre sätt utvärdera utvecklingen av vår ras.   

Aktivitet:   

 Rasklubben subventionerar kostnad för exteriörbeskrivning vid några tillfällen under år 
2023, satsningen riktar sig till hundar som i normalfallet kanske inte skulle ha 
exteriörbeskrivits. 

 200 hundra fler rottweilers ska exteriörbeskrivas under 2023 

Uppföljning:  

 Erbjuda tillfällen med subventionerat pris under 2023 

 Antalet exteriörbeskrivna rottweiler ska senast vid utgången av 2023 ha ökat med 

200 st jämfört med 2022 
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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:  

 Färdigställa informationsbroschyren under 2023  

 Implementera SBKs klubbwebb 2023  

 Medlemsantalet i rasklubben ska senast vid utgången av 2024 motsvara 25% av 

antalet registrerade rottweiler under den senaste 7 årsperioden.      
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RAMBUDGET 2022/2023  

 

 
 

  

  

  

Totalt Totalt 

Centrala poster Intäkter Kostnader 2023 2024
Medlemmar 268 000 -10 000 258 000 265 000

Årsmöte -42 000 -42 000 -45 000 

Hedersmedlemmar -4 000 -4 000 -4 000 

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

Styrelsen hotell, uppehälle -35 000 -35 000 -35 000 

Styrelsen resor och bilersättningar -15 000 -15 000 -15 000 

Centrala konferenser (kongress, 

organisations konferens etc)

Förrukningsmaterial, övriga kost. -3 000 -3 000 -3 000 

Representration o Gåvor -3 000 -3 000 -4 000 

Web och Internetkostnader -5 000 -5 000 -5 000 

Försäkring -7 000 -7 000 -7 000 

Bankkostnader/Intäkter 6 250 -2 800 3 450 3 450

Sociala avgifter -20 000 -20 000 -25 000 

Medlemsavgift IFR -3 000 -3 000 -3 000 

Lokalområden/aktivitetsområden -10 000 -10 000 -12 000 

274 250 -173 800 100 450 94 450

Utskott och arbetsgrupper
Avel och hälsa 10 400 -22 000 -11 600 -11 600 

Exteriör 157 810 -132 950 24 860 20 000

Rottweiler 200 -10 000 -10 000 -10 000 

Internationell kontaktperson -7 000 -8 000 

Mental 59 600 -45 375 14 225 14 000

Tävling och samhällsnytta 32 100 -37 350 -5 250 -6 000 

Rasmästerskap 6st 42 400 -75 350 -32 950 -35 000 

Information/mässor -25 000 -10 000 

Vandringspriser & förtjänsttecken -5 000 -5 000 -8 000 

Tidningen 5 000 -80 000 -75 000 -80 000 

Läger och aktivitet 291 000 -228 000 63 000 55 000

Budgeterat resultat 2022/2023 30 735 14 850

-10 000 -10 000 -12 000 
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KOMMENTARER TILL BUDGET  

 Styrelsens förslag till rambudget för 2023/2024 är budgeterat med ett något lägre  

Resultat än vi sett under de senaste åren. Det beror på ökade kostnaderna och  

oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Vi anser  

att vi kan nå våra ekonomiska mål om att ha en ekonomi i balans utan underskott, 

och vara gott rustade för framtidens utmaningar. 

 

Medlemmar 
Styrelsen utgår ifrån att föreningen ska bibehålla antalet medlemmar för 2023 och 
långsamt öka antalet till 2024 därmed bryta den nedåtgående trend som rasklubbens haft. 
Styrelsen föreslår ingen ändring av medlemsavgiften. 

 

Styrelsen  
Under 2023 räknar styrelsen med att vara fulltaliga, och har därför budgeterat för 
fysiskt möte, även om vi lärt oss att hålla möten digitalt så kan det inte fullt ut ersätta 
fysiska möten.  
Det är viktigt för sammanhållningen och effektiviteten i styrelsens arbete, att också 
kunna mötas fysiskt.  
Då årsmötet har varit digitalt de senaste 2 åren, så räknar vi med en ökad kostnad 
för fysiska möten kommande år. 
  

Utskott och kommittéer 
Utskotten och kommittéernas budgetar baseras på förslag från utskotten och den 
verksamhet man planerat att bedriva under verksamhetsåret. Dessa aktiviteter är i sin tur 
kopplade till rasklubbens mål. I den mån det är möjligt ska varje utskott verka för att 
finansiera sin egen verksamhet, det kan vara genom anmälningsavgifter, 
sponsring och/eller olika kringarrangemang.  
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VERKSAMHETSKALENDER 
 

Januari  
 Rasmonter MyDOG, Göteborg 

  

Februari  
 Organisationskonferens SBK 

 Årsmöten lokalområden 

 

Mars  

 Årsmöte huvudklubben  

 Utställning - årsmöte Sundsvall 

 Figurant/TL utbildning MH UfM   
 

April  
 Uppfödar-MH, UfM  

 Tävling BSL/IGP, Upplands LO 

 Träningshelg med föreläsning, 

AO Kalmar- Öland 

 

Maj  
 SRM, Upplands LO 

 Tävling BH, BSL/IGP, Svedala 

 Tävling BH, BSL/IGP, Västra LO 

 Tävling BH, BSL/IGP, Alvesta 

 Rasmästerskap lydnad och 

rallylydnad, Tranås BK 

 Kongress SBK, Stockholm  

 Föreläsning mentalitet 

Rottweiler 

 Frågestund om MH 

Juni  
 Uppfödar-MH, UfM 

 

 

Juli  
 Sommarläger, Kosta  

 Medlemsmöte, Kosta 

 Rasmästerskap IGP3 (Modprovet), 

SBK Blekinge distriktet  

 Utställning - SSU & 

Sommarspecialen, Nora 

 Rasmästerskap patrull, Kosta 

 Utställning, Västernorrlands LO 

 Fönelägret, Västernorrlands LO 
 

Augusti  
 Uppfödar-MH, UfM 

 

September  
 Tävling BH, BSL/IGP, Alvesta 

 Rasmästerskap spår och sök, 

Göteborg-Mölndals BK 
 

Oktober  
 IFR IGP-VM, Tjeckien 
 Delegatmöte IFR, Tjeckien 

 

November  
 Tävling BH, BSL/IGP, Svedala 

 RAS och RUS konferens  
 

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.   
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  
Post  Namn  Mandatperiod  Status  

  

Ordförande   Christina Sjögren  1 år    Nyval  

Vice Ordförande 

Kassör 

Jessica Berglund 

Ann-Louise Rönmark 

2 år 

2 år 

Nyval 

Omval 

    

Ledamot    Malin Åsander  2 år    Omval  

Ledamot  

 

Suppleant 

Suppleant   

    

Marie Daun 

 

Emma Hedin 

Linda Borg 

  

1 år  

 

1 år 

2 år   

Fyllnadsval 

 

Fyllnadsval 

Nyval 

   

För följande ledamöter i styrelsen utlöper mandattiden 2024    

     

Sekreterare  Martina Israelsson 
  

Ledamot   Veronica Nilsson  

 

      

  

 

Revisor    Anette Åslund  1 år    Omval  

Revisor     

 

Revisorssuppleant 

 

Ann-Git Rammus  

 

Jenny Johansson 

1 år  

 

1år   

Omval  

 

Nyval 

 

   

       

 

Årsmötesordförande:  

Birgitta Forsberg, Svenska Brukshundklubben  

  

Valberedningen har utgjorts av:  

Lisa Bergman (sammankallande), Anette Gustafsson, Sanne Johansson.  

  

Presentation av valberedningens förslag samt kandidater till huvudstyrelsen finns på 

vår hemsida.  
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STYRELSENS FÖRSLAG 1  
 

Medlemsavgift för 2024 

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

för år 2023. 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.  
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MOTIONER  

 

1. Motion ang. ungdomssektion  
 

Alla föreningar har behov av tillskott av personer med kunskap av förenings och 

styrelsearbete. Ett sätt är att ha en ungdomssektion där den yngre generationen ges 

möjlighet att lära sig både om förenings och styrelsearbete. En ungdomssektion kan även 

bedriva verksamhet såsom kurser, läger, föreläsningar, tävlingar mm.  

Jag tror det är vitalt att vi engagerar och utnyttjar den resurs vi har i vår rasklubb och förvaltar 

den väl för att försäkra oss om tillväxten för vår förening. 

 

Yrkande: 

Att årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag under kommande verksamhetsår att starta 

upp en ungdomssektion inom Svenska Rottweilerklubben. 

 

Camilla Ryd  

 

 

Styrelsens svar: 

Motionären föreslår att rasklubben upprättar en ungdomssektion under kommande 

verksamhetsår. 

 

Styrelsen är enig i att det är viktigt med återväxten inom föreningen och att vi bör få fler 

ungdomar engagerade i föreningsarbetet. Styrelsen ser positivt på motionen och anser att 

förslaget är något vi bör arbeta vidare med inom rasklubben. 

 

Styrelsen anser dock inte att det bör ligga som ett årsmötesbeslut, ett krav, att starta en 

arbetsgrupp, sektion eller liknande eftersom varken styrelse eller årsmöte kan garantera att 

det finns personer som är villiga att åta sig ett sådant uppdrag. De senaste åren har vi vid 

flera tillfällen hävt liknande årsmötesbeslut gällande krav på genomförande av 

medlemstidning, rasmästerskap etcetera just på grund av detta. 

 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås men att årsmötet uppdrar åt styrelsen att arbeta 

vidare med förslaget i enlighet med motionärens yrkande. 
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2. Motion ang. valberedningen  
 

Den viktigaste rollen i en förening är den som ledamot i valberedningen. Valberedningen är 

direkt ställd under medlemmarna och ej styrelsen. Därför är det viktigt att valberedningen 

består av ledamöter fria från övriga uppdrag i föreningen underställda styrelsen. Detta för att 

säkerställa att valberedningens ledamöter agerar objektivt i sitt uppdrag gentemot alla olika 

verksamheter inom rasklubben. 

 

Yrkande: 

Att årsmötet beslutar att ledamöter i valberedningen för Svenska Rottweilerklubben inte har 

annat uppdrag som faller direkt under styrelsens försorg. 

 

Camilla Ryd  

 

 

Styrelsens svar: 

Motionären föreslår att årsmötet ska besluta att ledamöter i valberedningen inte får inneha 

andra uppdrag inom rasklubben. 

 

Rasklubbens valberedning föreslås och utses av våra medlemmar vid årsmötet. Det är upp till 

närvarande medlemmar att bedöma varje ledamots lämplighet för uppdraget. Det är också 

årsmötet som beslutar om valberedningens arbetsbeskrivning och håller valberedningen 

ansvarig för de förslag som presenteras. 

 

Styrelsen anser inte att det är lämpligt eller rimligt att på förhand besluta om lämpligheten i att 

utse vissa ledamöter till valberedningen. Det bör även fortsättningsvis vara upp till varje 

årsmöte att besluta om valberedningens sammansättning för kommande verksamhetsår. 

 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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3. Motion Valpförmedling 
 

Under många år har antalet valpkullar hos rottweilerklubben varit få eller inga alls. Medan 

t.ex. köpa hund hos SKK alltid har ett flertal kullar på sin annonssida. Vid köp av rottweiler bör 

rasklubben vara ett förstahandsval för att få information och kontakter inför kommande 

valpköp. Detta uteblir dock då klubben inte har några valpar att förmedla. Idag upplever vi 

som (erfarna, gamla) uppfödare att riktlinjerna för den s.k. utökade hänvisningen är otydliga 

och öppna för egna tolkningar. Vi tror att föreningen skulle tjäna på, och locka fler att använda 

sig av förmedlingen om det endast hade tydliga riktlinjer som inte skiljer sig från SKKs 

registreringskrav. 

 

Yrkande: 

Vi yrkar att kraven för valphänvisning i svenska rottweilerklubben endast ska följa SKKs 

registreringskrav och vara öppen för alla som har en kull med registrerade rottweilervalpar. 

 

Helena Strömberg 

Ulrika Stenholm 

 

 

Styrelsens svar: 

Motionärerna föreslår att kraven för rasklubbens valphänvisning ska följa SKK:s 

registreringskrav och vara öppen för alla som har en kull med registrerade rottweilervalpar. 

Styrelsen delar motionärernas önskan om att rasklubben ska vara det första man tänker på 

när man ska köpa sin rottweilervalp och att vi bör ha fler valpkullar att hänvisa till. Just därför 

är rasklubbens hänvisning sedan 2020 öppen för alla kullar som registreras i SKK, 

uppfödaren ska vara medlem i rasklubben. Det finns dock ett antal rekommendationer 

kopplade till hänvisningen som uppfödare uppmuntras att följa. Det är inte ett krav för 

hänvisning. 

 

Styrelsen anser även att hänvisningen fortsatt ska vara en medlemsförmån. 

Rasklubbens valphänvisning är enligt tidigare beslut inte längre en årsmötesfråga. Styrelsen 

anser att detta beslut bör kvarstå. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås men att årsmötet uppdrar åt styrelsen att förtydliga 

gällande regler för valphänvisningen. 
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4. Rasmästerskap eller Klubbmästerskap 
 

Idag är Svenska Rottweilerklubbens Ras SM öppet för medlemmar och tävlande för Sv 

Rottweilerklubben. Pga. SBK:s prioriteringsregler så riskerar man idag att bli bortlottad om 

man inte tävlar för rasklubben.  

 

Detta skapar varje år en osäkerhet kring anmälningsförfarandet hos deltagarna. För att 

tydliggöra och minska missförstånd som uppstår borde den korrekta benämningen av vårt 

Ras- SM bör vara Svenska Rottweilerklubbens mästerskap (KM).  

 

Yrkande:  

Vi yrkar om att byta namn från Ras -SM till Klubbmästerskap 

 

Helena Strömberg 

Ulrika Stenholm 

 

 

 

Styrelsens svar: 

Motionärerna föreslår att byta namn från rasmästerskap till klubbmästerskap för att minska 

missförstånd gällande prioriteringsregler. 

 

Styrelsen delar motionärernas bild av att det har funnits oklarheter kring medlemskap och 

prioriteringsregler som lett till missförstånd. Utskottet för tävling och samhällsnytta har dock 

arbetat för att förtydliga reglerna och uppmärksamma möjliga deltagare på detta i god tid inför 

mästerskapen. 

 

Begreppet rasmästerskap är väl etablerat och styrelsen anser att det vore olyckligt att byta 

namn. Styrelsen tror heller inte att det löser grundproblemet. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås men att årsmötet uppdrar åt styrelsen att se över om 

informationen kan förtydligas ytterligare. 
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5. Motion Specialutställningar. 
 

Under senare år har antalet deltagande hundar minskat på samtliga utställningar. De få 

utställningar som rasklubben arrangerar är viktiga för rasen och målet ska vara att så många 

hundar som möjligt kommer till bedömning. Idag är medlemskap i Svenska Rottweilerklubben 

ett krav för deltagande vilket utesluter många, framförallt nya hundägare och förstagångs 

utställare. Denna målgrupp innehållet många presumtiva framtida medlemmar.  

 

Yrkande: 

Vi yrkar att alla med medlemskap i en SKK ansluten klubb ska få delta på Svenska 

Rottweilerklubbens utställningar. 

 

Helena Strömberg 

Ulrika Stenholm 

 

 

 

Styrelsens svar: 

Motionärerna föreslår att det inte ska krävas medlemskap i rasklubben för att delta vid 

rasklubbens utställningar. 

 

Styrelsen anser att rasklubbens utställningar i första hand är medlemsaktivitet, en förmån för 

våra medlemmar. I dag är dock valpklass undantaget kravet om medlemskap i rasklubben, 

för att nya hundägare ska få möjlighet att prova på att ställa ut och vad rasklubben har att 

erbjuda. 

 

Det har förekommit förslag om att tillåta deltagande utan medlemskap i rasklubben men till en 

högre avgift, ett förslag som fortfarande bearbetas. 

 

Reglerna tillåter i dagsläget inte att man endast är medlem i en SKK ansluten klubb vid 

utställningar arrangerande av SBK anslutna klubbar. 

 

Nedanstående är svar från SBK. 

s. 14 ”16. Krav på medlemskap”  

Det föreligger alltså ett generellt krav att vara medlem i specialklubben (i detta fallet SBK) 

men att kravet om medlemskap i arrangerande klubb kan frångås vid ett specifikt 

arrangemang om arrangören bestämmer. 

 

Länk: Utställnings- och championatreger inkl. supplement (skk.se) 
 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf

