Inkommande 11:17
Avsändare

Sekreterare

Datum

2017-08-13 19:29

1. Vi anser att detta med äskningen från i våras är klart.

2. Vi håller på att jobba fram ett styrdokument för äskningar, som vi har ambition om ska vara klart
inom en snar framtid. Jag kommer skicka ut detta till alla LO:n så fort det är klart.

3. Äskningen för anatomi föreläsningen blir det avslag på. (När Sörmlands LO hade en sådan helg
med Gerard subventionerade han sitt arvode) Tips!

4. Jag skriver till webmastern och ifrågasätter varför era evenemang inte kommer upp på hemsidan,
hon brukar svara mig inom några dagar. Återkommer med det svaret till er så fort hon svarat mig.
Självklart ska LO:na få upp sina aktiviteter på hemsidan.

5. Rottweilerklubbens ställning är att det finns EN rasstandard.

6. Som jag skrev i sista mailet så kan jag bara be om ursäkt för att jag var sen denna gång. Om ni tar
upp något på era möten som berör HS så skriv till mig direkt, så lägger jag in det till vårt
nästkommande möte.

7.Angående protokollen är målsättningen att det ska upp på hemsidan så fort som möjligt, men
absolut innan nästkommande möte.

8. Yvonne och hela styrelsen vill tacka Upplands LO för att utmärk utfört arbete med Rallylydnaden
under SSU helgen.

Inkommande 10:17
2017-08-09 22:34 skrev Sekreterare:

Hej på er!

Nu till helgen är det dags för styrelsen att återigen samlas för ett styrelsemöte. Jag tar gärna med mig
om det finns något önskemål/rapport från våra lokalområden som vi kan ta del av eller hjälpa till
med. Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Inkommande 9:17
SBK-info nr 5, 2017

Inkommande 8:17
Information om SBK:s nya mentaltest - MT2017

Inkommande 7:17
19/7 2017
Inkommande fråga från medlem som önskar kontakt med styrelsemedlem. Eftersom ordförande och
vice ordförande redan haft kontakt med denne medlem så ansåg vi att ärendet var utrett. Då
medlem inte nöjde sig med denna kontakt utan väljer att ta sitt ärende vidare så hänvisade vi till vår
arbetsordning dvs ordförande alt vice ordförande sköter kontakt med våra medlemmar och
medlemmen uppmanades till att inkomma med en skrivelse. Vi har ännu inte mottagit någon
skrivelse.
Medlem meddelade ordförande att hen har varit i kontakt med Yvonne Brink i egenskap av
ordförande i AFR, ULO uppdrog till Malin Åsander att ta kontakt med Yvonne Brink. Vi saknar också
sammanställning av all korrespondens som medlem i fråga skulle sammanställa och skicka in till
upplandslo@rottweilerklubben.se Ärendet pågår.

Inkommande 6:17
26 juni 2017 kl. 20:40
Jag har fått i uppdrag till jubileumsåret 2018 för vår rasklubb att titta över möjligheten att arr
Rallylydnad Ras SM i samband med SSU 29 juni-1juli.

Min fråga är om ULO vill ta den biten? Önskar snabbt svar så jag kan fortsätta jaga intressenter om ni
inte vill ta detta
mvh Veronica

Inkommande skrivelse 5:17
Äskande
Avsändare

kassor@rottweilerklubben.seAdd contact Datum

Hej.
Styrelsen har nu haft möte och beslutat följande:

Ons 07:47 28/6 2017

Skrivelse 34:17
Styrelsen har beslutat att bevilja 1307:- utav de 3983:- med anledning till att pistol och apporthållare
inte är förbrukningskaraktär och att detta har kunnat lösas med tex lån från annan klubb.
Skrivelse 35:17
Har styrelsen några frågor kring.
Hur har man lagt budget med tanke på att intäkten från deltagarna är 50% utav den föredragandes
arvode?
Vilka är dessa som man bjudit på föreläsningen?
Med vänlig hälsningar
Rebecca Cedervall
Kassör i Rottweilerklubben

Inkommande skrivelse 4:17
28/3
Hej!
Det som behöver förtydligas är hur är det har samma status som SSU, att den är inofficiell, men kan
man vinna titlar också?
Sen är det ju så att om kvalitetspris delas ut/kan uppfattas av utst och det kommer till "fel" öron kan
alla arr inom Svenska rottweilerklubben komma att drabbas av detta.
Till SSU har det (vad jag fått till mig) ansökts om tillstånd för detta, Har ni ansökt om
kvalitetsbedömning på inoff utst?
MvH
Ulrika Stenholm
ordf. utskottet Avel och Hälsa

Inkommande skrivelse 3:17
2017-03-23 07:15

<- <<- ->
Hej!
Ber om förtydligande.
Vad innebär tysk bedömning?
På vilket sätt kan den jämställas med SKK's regler för inoff bedömning?
Mvh
Ulrika Stenholm

[]

Ordförande utskottet Avel och Hälsa
Inkommande skrivelse 2:17
2017-03-17 16:16

<- <<- ->

[]

Hej
Utskottsgruppen exteriör har uppmärksammats på att er utställning i påskhelgen jämställs med SSU.
På vilket sätt är det desamma? Vi ser gärna att det framgår tydligt hur bedömningarna kommer/får
gå till på en inoff utst. vars reglemente vi förutsätter att ni är väl medvetna om. Vi tror med tanke på
de frågor som inkommer från medlemmar att det vore bra med ett förtydligande!
dhttps://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/anvisningar-for-utstallningar-som-intestambokfors-t12.pdfe

MvH
Ordf Utskottet Avel och Hälsa
Ulrika Stenholm

Inkommande skrivelse 1.17
2017-03-13 06:39

<- <<- ->

[]

Bifogar härmed protokollsutdrag ur justerat protokoll fört vid styrelsemöte
i Svenska Rottweilerklubben 2017-03-03 i Upplands-Väsby.

d)UG Exteriör
Frågor har inkommit ang. den utställning som skall avhållas i Upplands LO under Påsken.
Konstaterade styrelsen att detta är en ”vanlig” inofficiell utställning där inte kvalitetspris får delas ut,
utan endast konkurrensbedömning.
Man får inte heller använda rosetter med de officiella färgerna som finns för officiella utställningar.
Vid inofficiella utställningar får ej heller samma sorts kritiklappar användas som vid officiell

utställning.
Styrelsen uppdrog till Malin Sten att tillskriva Upplands LO och meddela ovanstående som finns i
gällande bestämmelser för utställning som inte stambokförs.
Vänlig Hälsning
Malin Sten
Sekreterare
Svenska Rottweilerklubben/AfR

