Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2016-04-24 19,00 via telefon
§ 4.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat
– Närvarande: Johan Norgren, Nicklas Nuland, Emma Josefsson, Yvonne Lundberg, Niklas
Jerbrant, Katarina Lillieholm och Caroline Remula samt valberedningen av Jennie Holmberg,
Lise-Lott Åberg & Janina Björkman
– Frånvarande: Anmäld frånvaro Jeanette Laine & Emilie Ahlberg
§ 4.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 4.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 4.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 4.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 4.6 Inkomna skrivelser
– Protokoll SKK/DK
– SvTek valberedning
– SKKs avelskonferens
– Stipendium SvTek
– SvTek nya ägare
§ 4.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 4.8 Övriga rapporter
– Rapport från Terrierfullmäktige
§ 4.9 Ekonomisk redovisning
– februari: 1015: - kr
– mars: 16483: - kr
– dags dato: 302: - kr
– Saldo: 160112: - kr

§ 4. 10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
- Kommittén fungerar bra
- PRA två st. i Finland & ett fall i Norge, löpande kontakt med SKK i frågan
- Premune arbetar på sin slutrapport, 27 % av de deltagande i vår ras är allergiska
- EP-Projektet rapport
- Finska Staffeklubben önskar få del av SRD
- Hälsoenkäten diskuterades
- Juridiska i SKK arbetar med frågan gällande Länsstyrelsen i Skånes beslut angående
HD
- SRD kompletteras till domare, där skall rasens svagheter tydliggöras
-

Tävlingskommittén
Agility i Stockholm & Varberg med Christina Beskow väntar svar
Gränna-16: Lydnadsdomare klart, Rallydomare klart & Agility väntar svar
Prova på hundkapplöpning i Landskrona inställt pga. för få anmälda

-

Pr. kommittén
Grafiskt ansvar Gränna-16 beslutades
Digital lagring diskuterades

-

Sponsorgruppen
Information om arbetet för Gränna delgavs
Royal Canin är kontaktade
Sponsring arbetas det på, och inväntas svar

-

Monter
Inget nytt sedan förra mötet

-

-

Utställningskommittén
Se Gränna & VS
2018 VS 3 februari
2018 Gränna 8 juli
2018 VS diskuterades det gemensam utställning med am-staff klubben & bullterrier
klubben
2017 Terrierderby i Malmö, Catharina Hasselgren beslutas som SSBTK’s förslag till
domare
Reklam skall göras för andra arrangörer som använder sig av rasspecialister
MH/BPH kommittén
BPH 18 juni Göteborg 12 st. bokade ytterligare 4 platser tillgängliga 650: - i
anmälningsavgift d.v.s. 100: - kr i rabatt
BPH 18 & 19 september Örkelljunga det finns fortfarande 4+4 platser tillgängliga
Kommittémedlemmar i Stockholm & norra Sverige annonserats utan framgång
Tomma platser MH/BPH fylls med övriga raser om platserna ej fylls av vår ras

-

Aktivitetskommittén
Information delgavs
Informationen som ges till kommittémedlemmarna diskuterades
Arbetet för staffedagen 2016-09-17 påbörjas

-

Viltspårskommittén
23/4 prova på dag i Uppsala inställd pga. av för få anmälda
23/4 prova på dag i Halmstad sju st. deltog
23/4 prova på dag Umeå fyra st. deltog
Viltspårs-SM för terrier Yvonne kontaktar tidigare sammankallande

-

Shopen
Ringclips inför Gränna beställt
Provplagg beställt
Cirka 30 000: - i försäljning i år hittills

-

Jubileumsgruppen
Föreläsare Göteborg Helen Reany i Göteborg SBK 1/10 annons inom kort
Stockholms aktivitet genomfört och rapporterades
Klubbens historia, Nicklas sammanställer

§ 4.11 Gränna-16
- Tjänstgöring diskuterades
- Information om arbetet inför Gränna delgavs och stämdes av enligt plan
§ 4.12 Försäkring
- SKKs ansvarsförsäkring skall tecknas av SSBTK
§ 4.13 Handbok
- SvTek handbok skall läsas av samtliga
§ 4.14 Sponsorsida-FB
- Försöksperiod på fyra månader beslutades
§ 4.15 VS-17
- Domare klara: Helen Reany, Archie Bryden & Dean Cund
- Beslut om att Halmstad hundarena blir platsen för VS-17
§ 4.16 Övriga frågor
- Nej
§ 4.17 Nästa möte
-

2016-06-15 19,00

§ 4.18 Mötet avslutas
- Mötet avslutades

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren

Justeras Yvonne Lundberg

