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ÅRET SOM GÅTT
 

2022, det första nästan ”normala” året ur 

verksamhetssynpunkt på länge. Ett år fullt 

av aktiviteter som vi alla hoppas ska följas 

av ett minst lika aktivt år inom vår klubb.  

Under 2022 har det som sagt genomförts 

massor. Efter att ha fått börja 

verksamhetsåret med att ställa om 

årsmötet till det digitala gränssnittet kunde 

vi få till sammankomster fysiskt. Allt från 

tävlingar, utställningar, rasmästerskap 

(6st), till mentalbeskrivningar, 

träningsträffar och sommarlägret i Kosta. 

Föreläsningar, digitala möten och mingel, 

utbildningar, ja listan kan göras lång. 

Aktiviteterna har genomförts som centrala 

arrangemang, lokalområdesarrangemang 

eller med hjälp av klubbens 

aktivitetsombud. Från styrelsen vill vi rikta 

ett stort och varmt TACK till alla 

fantastiska medlemmar och funktionärer 

som gjorde allt detta möjligt. Det är lätt att 

glömma bort de som lägger av sin tid för 

att vi andra ska kunna få göra något av det 

som vi tycker är roligt. Så verkligen tack till 

alla som bjudit på sig själv, sin tid och 

kompetens under året.  

När man så här inför ett årsmöte ska 

försöka sammanfatta föregående år blir 

det lätt en uppräkning av aktiviteter och 

prestationer. Det är lätt att glömma alla de 

som inte syns i några resultatlistor från 

tävlingar, inte står med de största 

rosetterna efter en utställning eller tom står 

på pallen nationellt eller internationellt. 

Men det finns så många prestationer i 

vardagen, hinder som övervinns och 

massor med utveckling som sker lite 

utanför rampljuset. Glöm aldrig att vara 

stolt för det arbetet och samarbetet.  

Under året som gått har ett av våra 

tidigare aktivitetsområden tagit paus. 

Förhoppningen är att inte bara åter få 

aktiviteter där, utan också på fler ställen 

inom landet. Tänk vad vi skulle kunna 

erbjuda.  

Det har bedrivits ett stort och väldigt viktigt 

arbete inom mentalsidan under 2022, ett 

arbete som i sin omfattning och i sina 

resurser på många sätt är unikt för en 

rasklubb. Mycket jobb har också lagts ner 

för att under kommande år kunna ansluta 

oss till SBKs klubbwebb. En ny hemsida 

ser vi med spänning fram emot. 

Apropå ny hemsida så kopplar det in på 

klubbens verksamhetsmål. Arbetet med 

målstyrning inom rasklubben tappade lite 

fart under pandemin. Det har tagit längre 

tid att genomföra vår planerade 

verksamhet för att uppnå de mål vi har satt 

framför oss. Men vi är på gång och 

uppföljningsläget hittar man längre fram i 

verksamhetsberättelsen. 

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet 

att få leda styrelsens arbete under den 

senare delen av verksamhetsåret 2022. 

Det låter kanske klyschigt men jag känner 

mig som en stolt medlem i rasklubben för 

min favoritras och är spänd på alla kul 

saker som är på gång under 2023. 

 

Ordförande   
Christina Sjögren 
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ORGANISATION 
 

Medlemsutveckling 

 
Antalet medlemmar 2022-12-31 uppgick till 1 074. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medlemsantal 1 252 1 208 1 133 1 073 1 077 1074 

Förändring -42 -44 -74 -58 4 -3 

 

Medlemmar 2021-12-31 till 2022-12-31 

Antal medlemmar 
från 

Utträdda Inträdda Antal medlemmar 
till 

Nettoförändring 

1077 169    166 1074 -3 

     

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

medlemmar. Tidigare har man endast tittat på antalet medlemmar i föreningen och 

utvärderat på detta. Sedan 2020 tittar vi även på antalet medlemmar i relation till antalet 

registrerade hundar. Målet ligger på att vi ska vara 25% av registrerade Rottweiler. Vi ligger 

idag på 22% medlemmar i förhållande till antal registrerade rottweiler de senaste 7 åren.  

 

Aktiva lokalområden 2022  
Uppland, Västernorrland och Västra.  

  

Rasklubben har under året haft tre aktiva lokalområden. Svenska Rottweilerklubbens 

lokalområden är egna juridiska personer med egen ekonomisk förvaltning. Den verksamhet 

som bedrivs redovisas i respektive lokalområdes verksamhetsberättelser.   

Rasklubben har sedan ett par år även lokala aktivitetsombud. Aktivitetsombuden i Värmland 

har under 2022 tagit paus medan aktivitetsombuden för Kalmar/Öland har haft aktiviteter. 

Klubbens aktivitetsområden går att hitta på Facebook och här annonserar man också sina 

arrangemang. Aktivitetsområden med sina ombud har möjlighet att bedriva olika typer av 

medlemsverksamhet inom ramarna för rasklubben, men har ingen formell styrelse som ett 

lokalområde har, utan diskuterar och rapporterar till huvudstyrelsen.   

  

3 
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STYRELSEN  

Ordförande:  
Mikael Åkesson 22.03.05-22.07.23 

Christina Sjöberg 22.08.09- 

  

Vice ordförande:  
Christina Sjögren 22.03.05-22.08.09 

Vakant 22.08.09- 

  

Kassör: 
Ann-Louise Rönmark  

 

Sekreterare:  
Nanette Zachrisson 22.03.05-22.03.22 

Martina Israelsson 22.07.20- 

 

Ledamot:  
Malin Åsander  
 

Ledamot:  
Veronica Nilsson   

 

Ledamot:  
Martina Israelsson 22.03.05-22.07.20 

Carolin Lange 22.07.20- 

 

Suppleant:  
Carolin Lange 22.03.05-22.07.20 

Jessica Berglund 22.07.20- 

 

Suppleant:  
Anna Warburg Rexlinger 22.03.05-22.03.27 

Marie Daun 22.07.20- 

 

Verkställande utskottet (VU)   
Ordförande, vice ordförande, kassör och 

sekreterare. 

 

Sammanträden  
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelsen 

har haft två fysiska möten, övriga har genomförts digitalt via Zoom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmöten, ordinarie och extra 
I samband med Södra lägret 2022 i Kosta anordnade styrelsen ett medlemsmöte den 20e 

juli, med val av nya styrelserepresentanter.  

Vid SBK:s Organisationskonferens 2022 representerades rasklubben av vice ordförande 

Christina Sjögren. Vid SBK:s Förbundskongress representerades rasklubben av vice 

ordförande Christina Sjögren.  

Revisorer  
Annette Åslund 

Ann-Git Rammus 

Revisorsuppleant 
Linda Borg 

 

Revisorsuppleant 
Linda Borg 

 

Valberedning 
Lisa Bergman (sammankallande) 

Anette Gustafsson 

Sanne Johansson. 
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UPPFÖLJNING ÅRSMÖTE 2022 
  

Motioner vid årsmötet 2022  
Det förelåg inga motioner till årsmötet.   

Övriga uppdrag vid årsmötet 2022   
Årsmötet gav inga övriga uppdrag till styrelsen.  

  

Förslag från styrelsen årsmötet 2022  
Inga förslag utöver medlemsavgift för 2023 fanns. 
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UPPFÖLJNING AV MÅL 2022 

Sex övergripande mål   
Svenska Rottweilerklubben är en målstyrd förening och varje år antar årsmötet, efter förslag 

från styrelsen, övergripande mål för det kommande verksamhetsåret. Målen ska vara tydliga, 

konkreta och möjliga att följa upp.    

  

Nedan följer en uppföljning av målen för 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.   

Delmål  
 Ny hemsida senast 2022 (ingår i SBK:s projekt om klubbwebb)  

Uppföljning  

 Arbetet med en ny hemsida (klubbwebb) fortgår hos SBK. Under året har vi haft problem 

med att hitta en webmaster vilket gjort att uppdatering på hemsidan har släpat 

 

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 2022 vara fler än 10 (2018)  

 Ny informationsbroschyr/nytt informationsblad senast Q4 2022  

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

Uppföljning:   

 Antalet hänvisade kullar 2022 var fyra.  

 Arbetet med en ny informationsbroschyr är påbörjat men inte slutfört.  

 Arbetet med en ny hemsida (klubbwebb) fortgår. Se uppföljning mål 1.   
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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  

 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  

Uppföljning:   

 Antalet tillfällen av brukssatsningen har under året sjunkit. 

 Antal deltagande rottweiler vid bruksprov, IGP och Tjh-cert är alla lägre än för 2019, men 

högre än 2021.  

 Antal deltagande rottweiler vid MT har lägre antal än för 2019 och 2021. 

 Antal deltagande rottweiler vid MH har fler deltagande hundar 2022 än 2019.  

 

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  

 Officiellt fastställd RAS under 2022  

 RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande. 

Uppföljning:   

 Slutversionen av RAS ska vara/är ute på remiss hos rasklubbens medlemmar och ska 
sedan skickas in för 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.    

Delmål:  

 Samlat budgetförslag utan underskott  

 Årsresultat utan underskott  

Uppföljning:   

 Förslag till rambudget för 2023/2024 är framlagt med överskott   

 Årsresultatet för 2022 är positivt  
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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.   

Delmål:  
 Montergruppen ska slutföra sitt uppdrag under 2022  

 Ny informationsbroschyr senast 2022 

 Ny hemsida senast 2022 (SBK klubbwebb)  

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

registrerade rottweiler under den senaste 7-årsperioden.  

Uppföljning:   
 Montergruppens arbete har slutförts.  

 Arbetet med en ny informationsbroschyr pågår fortfarande.   

 Arbetet med en ny hemsida (klubbwebb) fortgår. Se uppföljning mål 1.   

 Medlemsantalet motsvarar vid utgången av 2022 22% av antalet registrerade rottweiler 

under den senaste 7-årsperioden.  
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VERKSAMHET  
Utskottet avel och hälsa   
Utskottet har under året bestått av Frida Taipale och Anette Gustavsson. Malin Åsander har 

varit kontaktperson från styrelsen.  

Under året har utskottet fortsatt arbetat för att öka delaktigheten och samarbetet mellan 

uppfödare och utskottet. Återkommande digitala uppfödarmingel där rasklubbens uppfödare 

samlats för att diskutera utvalda ämnen har genomförts. Förslaget att månadsvis publicera 

listor med röntgade hundar på rasklubbens Facebook-sida har fortsatt och varit mycket 

uppskattat. Utskottet arbetar tillsammans med uppfödarna inom föreningen med att ta fram 

en uppfödarguide om valpens första veckor.  

  

Föreläsningar: 

Korsband – Carolina Engdahl 

Tillväxtrubbningar – Ole Frykman 

Genetik – Maija Eloranta 

 

Uppfödarmingel: 

Valpens första viktiga veckor diskuterades och erfarenheter och kunskap utbyttes. 

Under året har fyra valpkullar förmedlats via rasklubbens hänvisning, sju hundar har funnits 

ute för omplacering. 

Utskottet har även deltagit i arbetet med revidering av RAS.  

  

Utskottet för exteriör och utställning 
Utskottet har under året bestått av: 

Johanna Haglund, Louise Fornell, Maria Edhner, Cathrine Hellberg, Susann Bergström, 

Marie Alfaro (klev av under året) och Carola Johansson (tillsattes under november.  

Towe Alperud sitter också med och har hand om exteriör/beskrivare/Lathunden. 

Veronica Nilsson har varit kontaktperson från styrelsen. 

 

Under året planerades två utställningar: 

Årsmötesutställningen i mars blev dock inställd pga. pandemin. 

SSU genomfördes i Eskilstuna 2–3/7, en officiell och en inofficiell. 

Startande hundar officiell: 17 valpar och 79 vuxna. 

Startande hundar inofficiell: 15 valpar och 71 vuxna. 

 

Under året har 8st exteriörbeskrivningar anordnats i olika konstellationer. Vid arrangemang 

centralt deltog 46 st rottweiler och 23 st av annan ras. Vid arrangemang för uppfödare deltog 

6 st rottweiler inga andra raser, och vid arrangemang av lokalområde deltog 7 st rottweiler 

och 13 st av annan ras.   

 

Under våren har det varit flera telefonmöten samt även ett par fysiska sammanträden.  

  

Medlemshanteringen 
Medlemshanterare har under året varit Ann-Louise Rönmark.  
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Utskottet för information 
Utskottet har under året bestått av Kristina Elf (till juni), Marie Stang (från september) 

(webmaster), Marianne Rexlinger (Facebook), Johanna Johansson (Instagram) Terese 

Hartvig (statistik). Martina Israelsson har varit kontaktperson från styrelsen.   

Hemsidan blev tyvärr lidande under 2022 då vår webmaster valde att kliva av sitt uppdrag. 

Sedan oktober finns det en ny webmaster, hemsidan är igång igen och arbetet med att flytta 

över informationen till SBKs nya plattform har påbörjats.  

  

Facebook och Instagram har under året ökat antalet följare igen. Rasklubben har över 4 700  

(4 460 föregående år) följare på Facebook och drygt 1 234 (1100 föregående år) 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 och rottweilerklubbens arbete.   

  

Rasklubben har under året haft en mycket uppskattad rasmonter på Stockholms hundmässa 

i december, vilken röstades fram som andra bästa monter på mässan. MyDog 2022 blev 

tyvärr inställt pga. covid-19.   

Internationell kontaktperson  
Internationell kontaktperson och IFR-delegat har sedan maj 2022 varit Anna Warburg 

Rexlinger. Martina Israelsson har varit kontaktperson från styrelsen.     

 

Nästa möte för IFR-delegater är under 2023. Under året har dem främst varit behjälpliga med 

att dela information i samband med IFR VM och världsutställningen.  

 

I övrigt under året har de jobbat med olika sätt att fördjupa samarbetet och kommunikationen 

mellan delegaterna. Möjligheter att hålla digitala möten mellan styrelsen och delegater utöver 

det fysiska mötet vartannat år har varit uppe på diskussion, och en grupp för delegater och 

styrelsen har startats på Facebook. 

  

Utskottet för läger och aktivitet   
Kommittén har under året bestått av Lisa Bergman Lisa Bergman, Suss Hartvig, Karin  

Morander, Felicia L. (Södra lägret, samt Marie Stang och Sandra Danielsson (aktivitets-

ombud Kalmar/Öland). Kontaktperson från styrelsen har varit Christina Sjögren, from oktober 

Marie Daun.   

Södra lägret genomfördes i Kosta under vecka 28/29 och hade 61 deltagare. Lägret startade 

på lördagen med välkomstmöte & grillning med sponsring av Stensåkra korv.  

Under veckan fanns träningsgrupper med självträning för spår, sök och patrull samt 

instruktörsledda träningsgrupper för lydnad, patrull, spår, sök, specialsök och bästa starten. 

På kvällarna arrangerades olika aktiviteter, så som musikquiz, hundfiskdamm, BBQ, 

föreläsning och medlemsmöte.  

De traditionella inofficiella tävlingarna Plexus vandringspris (brukslydnad) & Plexus rookie 

(lydnad) fick tyvärr ställas in på grund av värmebölja men den mycket uppskattade 

lagtävlingen i bevakning genomfördes. Utvärderingen efter lägret var övervägande positiva 

omdömen. 

 

Efter avslutat läger hjälpte lägerkommittén till med att arrangera rasmästerskapet i patrull. 
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Klubbshop  
Samarbete med företaget Porträtt & design som innebär att rasklubben kan erbjuda en 

klubbshop ”on demand” utan att själv hålla lager och administrera beställningar. 

Rottweilerklubben får en procentandel från all försäljning via klubbshopen.  
    

Medlemstidningen Rottweilern 
Redaktionen bestod under den första halvan av året av Kristina Elf, och sista månaderna av 

Jenny Odeblom. Martina Israelsson har varit kontaktperson från styrelsen och ansvarig 

utgivare har varit ordförande Mikael Åkesson samt Christina Sjöberg (from oktober). 

 

I samband med att 2a utgåvan av medlemstidningen Rottweilern gick till tryck meddelade 

redaktören att hon kliver av sitt uppdrag. Arbetet med att hitta en ny redaktion sjösattes med 

fokus på att skapa en komplett redaktion med flera medlemmar för att dela på arbetsbördan. 

Jenny Odeblom tog kontakt gällande kreatörsrollen och med hjälp av tidigare redaktör Anette 

Gustavsson färdigställdes ett digitalt nummer av rasklubbs tidningen.  

Redaktionen saknar ännu kollegor som Jenny kan arbeta vidare med.  

  

Medlemstidningen utkom 2022 med 3 nummer, varav två tryckta.   

Utskottet för mentalitet 
Utskottet har under året bestått av Veronica Nilsson (MH), IngaLill Larsson (ekonomi), 

Jane Fyhr (MT), Micke Wadström (Västra) och Hans Kinn (Mellannorrland). 

Kontaktperson från styrelsen har varit Malin Åsander.   

  

Utskottet har under året haft fem st protokollförda telefonmöten.  

  

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

förmedlat kontakt till beskrivare/domare och funktionärer. Utskottet har även deltagit i 

telefonmöten med RASK samt RAS/RUS-konferens gällande revidering av MT.  

Utskottet har arrangerat 14 MH under året.   

  

Under året har utskottet arbetat på en inventering gällande behoven för MH och MT och 

man ser på möjligheten att etablera en MT-bana. Figurantutbildning för MH genomfördes 

i Enköping där fem st. figuranter och två testledare blev godkända.  

Utskottet har skickat ut MH-diplom under året. Det har varit ett stort intresse för diplomen.  

Arbetet med handlingsplanen för att ge stöd åt rottweilerägare med hundproblem 

fortsätter. Utskottet tar alltid kontakt med de hundägare vars hundar har fått 

rapporteringskod hos SKK och det har varit mycket uppskattat. Uppföljning av arbetet 

har påbörjats och fortsätter 2023. 

Utskottet har deltagit med sina ”gula västar” när det har varit möjligt under året för att 

informera om sitt arbete. IngaLill har deltagit på ”rottweilerpromenader” på 

Drottningholm.   

Arbetet med mentalindex för rottweiler har legat på is under året på grund av inaktivitet från 

SBK/SKK men en nystart är på gång i början av 2023.   

Veronica har fortsatt jobba i gruppen angående mentalitet inom IFR. Det har inte varit 

någon aktivitet i gruppen under 2022. 
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Under 2022 har totalt 573 rottweiler deltagit vid mentalbeskrivning, att jämföra med 

503 under 2021.   

Fyra mentaltest har arrangerats centralt av rasklubben med totalt 18 deltagande 

rottweiler och 63 st. rottweiler har deltagit i mentaltest arrangerade i SBK:s regi. Totalt 

81 st. rottweiler har deltagit på mentaltest under året varav 70 st. med ett godkänt 

resultat.   

  
Under året har totalt 103 st. rottweiler genomfört exteriörbeskrivning och 55 rottweiler har 

erhållit titeln KORAD.  

 

Utskottet för tävling och samhällsnytta 
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, Yvonne Sundberg, Åsa Jarl, Lotta Jägare och Jennie Måhlberg Utskottsgruppen 

rallylydnad har under året bestått av Carolin 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 Jessica Berglund för tävling och Marie 

Daun för samhällsnytta. 

   

Brukssatsning – inga brukssatsningsdagar har genomförts 2022. 

 

Rasmästerskap i bruks patrull arrangerades i samband med Södra Lägret på Kosta Skjutfält. 

Rasmästerskap i spår och sök arrangerades av Enköpings BK. 

Rasmästerskap i lydnad och Rallylydnad arrangerades av Gävle BK. 

Rasmästerskap IGP3 i samband med Modprovet, Blekinge Distriktet som arrangör 

 

UG IGP 
  

Sammanlagt 8 tillfällen med tävlingar 

Lokalområdet Upplands LO  30 april 

Lokalområdet Västra LO  8 maj + inställt prov pga få anmälda 

Centralt arrangemang Alvesta 4-5 juni, 10-11 september 

Centralt arrangemang Svedala 22 maj, 12 november 

Centralt arrangemang Skåne 1-2 oktober 

Rasmästerskap Blekinge distriktet 16-17 juli  

 

MÅL  -  fler arrangerade prov jämfört mot 2021 samt ökat antal startande.  

 

2022 2021 2020 2019  

startande:  79 24 54 61  

varav rottweiler: 21 11 20  25  

 

Deltagande rottweiler på FCI SM och VM kval  

Gunni Borong Go Solid Cava 209p ej gk 
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IGP IFR VM Frankrike  

   

Diana Birgersson  Team Extreme Diamond   278p    6:e plac 

            bästa tik 

Patrik Törngren  Team Extreme Dash    271p    ej GK  

Madeleine Daleo Go Solid´s Elyx 254p    ej GK 

Tony Berglund  Go Solid’s Dallas    189p    ej GK 

 

CERTIFIKAT i Sverige   

Diana Birgersson Team Extreme Diamond  1 

Gunni Borong Go Solid Cava  1 

Tony Berglund Go Solid Dallas  1 

 

C.I.T. Internationell BRUKSCHAMPION 

Diana Birgersson Team Extreme Diamond 

Piet Hein Bookal 2022 CACIT 

Modprovet 2022 CACIT 

 

Statistik Bruksprov och Tjänstehund 
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Rasmästare 2022 
 

IGP/BSL  

Klass  Förare  Hund  

IGP 3  Diana Birgersson Team Extreme Diamond 

 

 

Bruksprov spår 

Klass  Förare  Hund  

Elitklass  Ann-Kristin Lindwall   Andros Sigge  

Högre klass  Annelie Elf   Kulla Gulla´s Qayenne 

Lägre klass  Ingen GK  

Appellklass  Åsa Jarl  Team Extreme Heja 

  

Bruksprov sök  

Klass  Förare  Hund  

Elitklass  Dan Lund  Lyckovinstens Gullefjun  

Högre klass Mona Nilsson Skalsjöbergets Eir 

Lägre klass Mikael Åkesson Alkett´s Vidar 

   

Bruksprov patrull 

Klass  Förare  Hund  

Elitklass  Anette Gustavsson   Bee & Tee´s Drifty Dewil 

Högre klass  Christer Ljunggren Skalsjöbergets Eir 

Lägre klass  Mariz Öhman Deminas Obama 

 

Lydnad 

Klass  Förare  Hund  

Klass 1 Marie Sundman Madiela´s Kleo 

Startklass Towe Alperud Team Golden Stars Cung Caos 

 

Rallylydnad 

Klass  Förare  Hund  

Mästarklass Emma Jörnäs-Maric Lyckovinstens Jättegullig 

Fortsättningsklass Ingela Sundqvist Consenzas The Day Before You Came 

Nybörjarklass Elina Edberg Yanx´s Chicago 
 

   

  
På SM för försvarsmaktshundar 2022 alla raser, blev det i år en rottweiler som stod överst på 

pallen. Lars Bispgård med Hottania´s Drama Queen vann med 1139p. 

 

En hund har under året erhållit 3 CERT i Bruksprov spår, Andros Sigge med förare Ann-

Kristin Lindwall.  

 

En hund har under året erhållit sitt 3:e CERT i Bruksprov sök, Lyckovinstens Gullefjun med 

förare Dan Lund, och blev därmed svensk sökchampion. 
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Tack till våra sponsorer samt Enköpings Brukshundklubb och Gävle Brukshundklubb för 

arrangerandet av årets Rasmästerskap i spår och sök samt Lydnad och Rallylydnad. 

 

Arbetsgruppen RAS  
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Åsander som arbetat tillsammans med 

berörda utskott.  

  

Under året har arbetsgruppen bearbetat de svar som inkommit efter remissperioden samt de 

diskussionsmöten som arrangerats. Man har också uppdaterat med nya data från SKK samt 

justerat mål och delmål baserat på detta. Det är även planerat för nytt informationsmöte i 

samband med att slutversionen ska presenteras under 2023.   

  

Vandringspriser och förtjänsttecken 
Ansvarig för vandringspriser har under året varit Sanne Johansson. Kontaktperson från 

styrelsen har varit Carolin Lange.   

  

Vandringspriser och uppfödarpremieringar delas ut som vanligt för 2022 i de fall det finns 

kvalificerade hundar/ekipage/uppfödare.     
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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 2022 varit 400 kr för ordinarie medlem bosatt i Sverige och 

530 kr för medlem bosatt utomlands. Avgiften till rasklubben har under 2022 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 Lägerkommittén, 

Exteriör men även Prov och Tävling.  

 

Kostnader 
Den enskilt största kostnaden för rasklubben är normalt medlemstidningen Rottweilern. 

Under 2022 har vi under en period inte haft någon redaktion, och har därför inte tryckt 

medlemstidningen. Den har till vår stora glädje börjat ges ut igen, och det medför en 

ökad kostnad. 

 

Utskottet exteriör har endast kunnat genomföra en utställning och med många deltagare 

som gett ett överskott i år. 

 

Sammantaget uppvisar föreningen ett överskott i den löpande verksamheten och ett 

bättre resultat för 2022 än budgeterat. 
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Resultat 2022

Intäkt Kostnad Utfall Budget 2022

Medlemmar 205 860      205 860    255 000            

-             

Arbetsgivaravgifter 16 220-         16 220-       15 000-               

Bankkostnader/intäkter 12 213        2 863-            9 350         1 500-                 

Organisationskonferens & kongress 5 700-            5 700-         

Medlemsavgift IFR -             3 000-                 

SKK klubbförsäkring 7 126-            7 126-         4 000-                 

Porto, kontor, tryck etc. 24 040-         24 040-       7 000-                 

Representation & gåvor 14 028-         14 028-       1 500-                 

Styrelsens uppehälle 34 398-         34 398-       25 000-               

Styrelsens resor 17 914-         17 914-       15 000-               

Web- och internet 11 048-         11 048-       2 000-                 

Årsmöte 15 357-         15 357-       10 000-               

Hedersmedlemmar 2 780-            2 780-         2 000-                 

Lokalområden & Centrala verksamheter 1 200-            1 200-         20 000-               

LO-och kommittékonferens -             5 000-                 

Medlemstidningen 43 430-         43 430-       80 000-               

-             

Avel och hälsa 4 940          19 200-         14 260-       12 000-               

Internationell kontaktperson -             8 000-                 

Prov, tävling och brukssatsning 74 316        69 944-         4 372         

Mental 87 880        103 794-       15 914-       

Exteriör 81 774        72 969-         8 805         15 000               

Info-kommittén -             15 000-               

Lägerkommittén 314 626      251 906-       62 720       20 000               

PR-shopen 1 702          1 702         

Vandringspriser & förtjänsttecken -                -             10 000-               

-             

-          

RESULTAT 783 311  713 917-   69 394   54 000         
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Balansräkning

1 Bank och kassa 2021-12-31 2022-12-31

Centralt 426 765             400 452         

Folksam 113 984             126 195         

Mental 3 958                  2 068              

Exteriör 49 461                64 151            

Läger, södra 302 158             371 875         

Läger 16 250                9 765              

PR-shopen/Brukssatsningen 35 544                38 492            

Total 948 120        1 012 998  

Tillgångar 2021-12-31 2022-12-31

Kundfordingar 5040 -

Skattekonto 1521 1461

Övriga interimsfordringar 19290 4165

Bank och kassa 948120 1012998

Summa tillgångar 973 971        1 018 624  

2 Eget kapital Balanserade Årets

(tillgångar minus skulder) resultat resultat

Centralt 185 250             65 390            

Mental 1 328-                  15 914-            

Exteriör 13 109                8 805              

Avel & Hälsa 1 165                  14 260-            

Läger 72 271                62 720            

Info 5 000-                  

T idningen 52 691-                43 421-            

PR, brukssatsning, tävling 20 551-                6 074              

Vandringspriser, förrjänsttecken 444-                     

Summa 191 781        69 394       

Eget kapital och skulder 2021-12-31 2022-12-31

Eget kapital 745 942             937 723         

Årets resultat 191 781             69 394            

Summa 937 723        1 007 117  

Kortfristiga skulder 2021-12-31 2022-12-31

Upplupna sociala avgifter -                      1 193              

Förutbetalda intäkter o upplupna kostnader 36 278                10 314            

Summa eget kapital och skulder 974 001        744 705     
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SLUTORD  
    

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

året. Ert stora engagemang och hårda arbete gör att vi tillsammans har goda möjligheter att 

nå våra gemensamma mål för Svenska Rottweilerklubben!  

     

 

 

Christina Sjögren 
Tf Ordförande 

 

Martina Israelsson 
Sekreterare 

 

Carolin Lange 
Ledamot 

Vakant 
Vice Ordförande 

 

Malin Åsander 
Ledamot 

 

Jessica Berglund 
Suppleant 

Ann-Louise Rönmark 
Kassör 

 

Veronica Nilsson 
Ledamot 

 

Marie Daun 
Suppleant 

 

 

  


