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PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE  
TISDAG, 2015-03-03, TELEFONMÖTE 

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, 
NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE REMULA, FREDRIK 
BOMAN,EMMA JOSEFSSON,NIKLAS JERBRANT 

 

§2.1 Mötet öppnas 

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

§2.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes  

 Yvonne Lundberg.  

  

    §2.3  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

    §2.4  Föregående mötesprotokoll 

Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till 

handlingarna. 
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 §2.5  Inkomna skrivelser  

Protokoll13 och 14 2014 från svetek, Nya terrierägare från Svetek, från 

SKK angående KMH (kommitté för hundars mentalitet), mail angående 

katalogisering av tidskrifter och att dessa finns på SKK., från SKK och 

svetek att komma ihåg att skicka in nya styrelsen. Mail från privatperson 

som undrar vilket datum gränna 2015 är. Från SKK ang hur många 

medlemspåminnelser vi vill skicka ut.  

  

§2.6 Utgående skrivelser  

             PR har skickat tackbrev till alla sponsorer av VS 2015. Svar ang vilket datum 

Gränna 2015 är. 

ordförande skickat årets styrelse till SKK  

      §2.7 Övriga rapporter 

Skickat redovisningen för 2014 till revisor suppleanterna. 

§2.8 Ekonomisk redovisning 

2.8.1 Saldo 

Redovisning, balansräkning samt aktuellt saldo, se bilaga 1, 2 samt 3 

2.8.2 Viktiga händelser 

Skickat bokföringen till revisorn. 

Ang medlemspåminnelser från SKK beslutar vi att skicka ut 1 påminnelse 

när medlemskapet går ut istället för dagens 2.  

 Vi bör förtydliga priset på familjemedlemskap på hemsidan. 

 

     §2.9 Kommittéer 

2.9.1 Uppfödning/avel UK 

Daniel Andersson, Patric Cederlöf, Ludwig Tercha, Anna-Lena Munkvall har 
blivit tillfrågade att ingå i UK samtliga tackar ja 
Sammankallande blir Daniel Andersson. 
 
Diskuterar verksamhetsplanen för UK.  
Platser för uppfödarmöten diskuteras. 
Olika föreläsningar om mentaliteten och extriör för medlemmar och 
domare planeras av UK. 
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Förslag om att bjuda in en extriördomare att föreläsa om exteriör för 
uppfödare/medlemmar och bjuda in Svenska extriördomare som dömer 
Staffordshire bullterrier. 
 
2.9.2 Tävling och träning 
 Som förslag till tävling och tränings kommittén gavs 
Sara Hjulström 
Frida Granström 
Marcus Hermansson 
Emma Josefsson 
Anna Hjulström –Sammankallande  
Dessa är tillsatta.  
   
 

 
               Dessutom tillfrågas Vicky Gunnarsson om hon vill ingå i Tävling och 
tränings 

kommittén. 
 

               2.9.3 PR 

Till PR kommittén har Carl-Johan Ulfgren som sammankallande, Jennie 

Hammarqvist, Jessica Olsson och Maria Manning har blivit tillsatta 

Utöver dessa har Jonas Johansson blivit tillfrågad. 

Diskuterar sponsring. Daniel föreslår att en i styrelsen tar hand om det.  

2.9.4 Utställning 

  Utställningskommittén består av Johan Norgren som blir sammankallande 
och Nicklas Nuland, Daniel Andersson och Fredrik Boman med hjälp av övriga  
styrelsen.  
 
Diskussion ang kostnader på specialerna och hur man kan utveckla specialerna på 
bästa sätt. 
 
 
 
 

3.9.5 MH/BPH 

Följande personer är tillfrågade och kommer ingå i MH/BPH kommittén. 

Nicklas Nuland  

Yvonne Lundgren  Sammankallande 

Emelie Ahlinder 
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MH/BPH kommittén håller på och bokar in BPH och MH datum kommer 

senare. 

 

2.9.6 Aktivitetsgruppen 

 

Niklas Jerbrant –Sammankallande 

Har kontaktat aktivitetspersonerna från förra året och några nya. 

Niklas fixar en Facebook grupp för aktivitetspersonerna. 

Staffedagen 2015 planeras av Niklas och aktivitetspersonerna. 

Under 2015 efterlyser vi flera aktivitetspersoner runt om i Sverige. 

 

 

2.9.7 Medlem 

Medlemskontakten  har Johan Norgren.  

Valphänvisningansvarig på hemsidan 

Johan Norgren står kvar som valphänvisare.  

 
 

 

§2.10 Sociala Medier 

Tystnadsplikten gäller inom styrelsen. Vi bör alla tänka hur vi beter oss på sociala 

medier. 

Johan informerar om handbok för förtroendevalda från svetek. 

 

 

§2.11 Verksamhetsplan 

Bordläggs 
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§2.12 Reseersättningar 

Diskuterar reseersättningar tidigare har det varit 10kr eller 18,50. 

Vi ska vara restriktiva med detta. Och samåka i största möjliga mån. 

 

§2.13 Hanhundhänvisning/valphänvisning. 

Diskussion om dagens hanhundhänvisning/valphänvisning 

Ärendet bordläggs och läggs på UKs bord. 

 

 §2.14 VU- Verkställande Utskott 

Daniel Andersson föreslår att tillsätta ett verkställande utskott 

Bordlägger frågan 

 

§2.15 Revidering av viltspår 

Vi Beslutar att ändra reglerna till terrierklubbens regler ang. årets viltspårs Staff 

from 2015 . 

§2.16 Revidering av årets bruks Stafford 

Vi beslutar att godkänna de förslagna reglerna för årets bruks Stafford 

§2.17 Gränna 

Informerar om att det mesta till Gränna är klart.  

§2.18 Hemsidan/Facebook 

Jennie Holmberg tar över som webmaster för hemsidan, Daniel Andersson tar 

kontakten med webmaster från styrelsen. 

 

Daniel Andersson tar över som admin på Svenska Staffordshire Bullterrier klubbens 

Facebook sida. 

 

§2.19 Övriga frågor. 
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Vi måste arbeta fram nya regler för årets Utställning Stafford 2016.  Bordläggs. 

Inga fler övriga frågor 

 

Nästa möte : Återkommer med datum innan justering. 

§2.20 Mötet avslutas 

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet 

Suzette Elestedt 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

Johan Norgren, Ordförande  Yvonne Lundberg, Ledamot 


