
Protokoll från Styrelsemöte via telefon 2015-10-07 start kl. 20,00
  
Närvarande: 
Nicklas Nuland 
Johan Norgren
Fredrik Boman
Daniel Andersson
Yvonne Lundberg
Caroline Remula
Emma Josefsson (suppleant)
Niklas Jerbrant (suppleant) 
Carl-Johan Ulfgren (adjungerad) 
Frånvarande: Suzette Elestedt

§ 10.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren öppnar mötet

§ 10.2 Val av sekreterare
Nicklas Nuland

§ 10.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Yvonne Lundberg

§ 10.4 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen

§ 10.5 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr.8 skall åtgärdas och justeras skyndsamt

§ 10.6 Inkomna skrivelser
- Länsklubbarnas utställningsprogram 2018
- Skk nya terriermedlemmar
- Information om entropion och ögats adnexa

§ 10.7 Utgående skrivelser
- 2016 medlemsavgifter Ssbtk till SKK

§ 10.8 Övriga rapporter
- nej 



§ 10.9 Ekonomisk redovisning 
- Saldo

minus 30 750: -kr september månad
minus 27 749: - kr/året
Saldo 162 725: - kr
Gränna-15 minus 14 140: - kr

- Viktiga händelser
- Styrdokument gällande klubbens utställningsverksamhet och övrig verksamhet 

uppdateras

§ 10. 10 Kommittéer
- Uppfödare-kommittén 

Mötet i Katrineholm 8 st. deltagare
Sundsvall 13 st. anmälda
Göteborg 24 oktober-15
Munka-Ljungby 15 november -15
Stockholm planeras i november -15
Sammanställning sker efter samtliga möten skett

- Tävlingskommittén  
Rally på VS klart
Pröva på WP & DW i Göteborg (gratis)
Agilitykurs i Fagersta
Pröva på WP i Stockholm, sammankallande undersöker möjligheter
Massagekurs 22 november, 2 st. anmälda. Pga. det låga anmälningstalet ställs det in
Pröva på brukshundskurs Alfa hundcenter 

- Pr. kommittén 
VS klart, skall börja annonseras
Samarbetet med den nya redaktören för ”Staffetten” har påbörjats
”Staffetten” och Facebook kommer få egna punkter i framtida protokoll under 
kommittéer

- Utställningskommittén 
- nej

- MH/BPH kommittén
MH Gbg genomfördes av 15 st. hundar
BPH Stockholm & Norrland inga resultat av annonseringen för nya medlemmar i 
kommittén för dessa delar av landet
Material insänt till ”Staffetten”

- Aktivitetskommittén
Stockholm har två träffar fram till årsskiftet

- Viltspårskommittén 
Pröva på viltspår i Uppsala och Göteborg inställda pga. för få anmälda
Styrelsens kontaktperson stämmer av med sammankallande för kommittén



 
- Shopen

Ny ansvarig i Jennie Holmberg
Överlämningen av allt innehåll av shopen till den nya ansvariga är klart
Klubbmärken i tyg & ringclips är klart
Gamla nummer av ”Staffetten” beslut, användas gratis i reklamsyfte på St. Stockholm 
& My dog
”Staffetten-special” beslut, att säljas på St. Stockholm & My dog för 5 kr st.
Ansvarig tar fram lämpligt material att utöka shopen till VS
Tröjorna till ”team Sweden” klart och levererade 

- Jubileumsgruppen
Program för jubileumsåret 2016 då klubben fyller 25 år skall göras
Jubileumsnummer av ”Staffetten” diskuterades 
VS föreläsning fredag kväll
VS medlemsmiddag lördag kväll
Utökat program med ”skoj”-klasser” VS
Gränna -16 och dess utökade program diskuterades 
Inbjuda SvTek, SKK, hedersmedlem och tidigare styrelsemedlemmar diskuterades till 
VS & Gränna-16 

§ 10.11 Vinterspecial
- Domare och dess transport klart
- Beslut att katalog skall kosta 40: - kr
- Besluta att det inte skall vara vandringspriser VS
- Bemanningsschema görs av Caroline
- Styrelsen ser sina uppgifter i dropbox 

§ 10.12 Samordnare medier
- Emma Josefsson beslutas att bli klubbens samordnare för klubbens medier så som 

Staffetten, FB, hemsida och terrierposten.

§ 10.13 Årets staffords
- Sammankallande i de olika kommittéerna är ansvariga för dess sammanställning och 

redovisning, Pr. tydliggör dess nya regler när det gäller ägarnas egna skyldigheter

§ 10.14 Överlämning sekreterare
- Den nya sekreteraren Nicklas Nuland har fått tillgång till sekreterarens mailbox den 5 

oktober-15
- Sekreteraren skall skyndsamt kontakta den föregående sekreteraren för att säkerställa 

samtligt material 

§ 10.15 Övriga frågor
- Styrelsen diskuterade årsmötesordförande, vilka som fanns tillgängliga

§ 10.16 Nästa möte
- 2015-11-09 kl. 19,00 via telefon



§ 10.17 Mötet avslutas 
- ordföranden tackar för ett väl genomfört möte

Sekreterare
Nicklas Nuland

Justeras: Johan Norgren                                                             Justeras: Yvonne Lundberg


