
Protokoll från Styrelsemöte via telefon 2016-01-18 start kl. 19,00
  
Närvarande: 
Nicklas Nuland 
Johan Norgren
Fredrik Boman
Yvonne Lundberg
Caroline Remula
Suzette Elestedt
Emma Josefsson (suppleant)
Niklas Jerbrant (suppleant) 
Carl-Johan Ulfgren (adjungerad) 
Frånvarande: Daniel Andersson

§ 13.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren öppnar mötet

§ 13.2 Val av sekreterare
Nicklas Nuland

§ 13.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Emma Josefsson

§ 13.4 Godkännande av dagordning 
Tillägg av § 13.17 

§ 13.5 Föregående mötesprotokoll 
Bordläggs

§ 13.6 Inkomna skrivelser
- Medlemsantal 
- Styrelseledamot
- SvTek nya ägare
- Reg. Statistik SKK & Jordbruksverket 
- IT stöd
- Ringmattor
- Breed Specifik Inst.  

§ 13.7 Utgående skrivelser
- 2016 domare Gränna kontaktade
- Medlemsredovisningen SvTek 



§ 13.8 Övriga rapporter
- SvTek kontaktperson kontaktat Ssbtk
- Medlem av utställningskommitté kliver av med omedelbar verkan kommittén 

§ 13.9 Ekonomisk redovisning 
- Saldo:
- 131 337,59: - kr den sista december-15 
- Viktiga händelser:
- Resultat 2015: 8 081,74: - kr inklusive lagervärde 
- Tillgångar inklusive varulager, inventarier & förutbetalda kostnader 198 556,83:- kr 

dagens saldo
- Årsbokslut inlämnat till revisorerna 
- 2016 år domare Gränna, deras flygbiljetter är betalda 

§ 13. 10 Kommittéer
- Uppfödare-kommittén 

Inget att rapportera

- Tävlingskommittén  
Inget att rapportera

- Pr. kommittén 
My dog gick bra
Info annons VS

- Utställningskommittén 
Kommitté medlem har med omedelbar verkan avgått ur utställningskommittén. 

- MH/BPH kommittén
Inget att rapportera 

- Aktivitetskommittén
Vårens aktiviteter i Stockholm är planerade och publicerade på hemsidan. 

- Viltspårskommittén 
Inget att rapportera 
 

- Shopen
Inväntar leverans av AE-Collors till VS
Hundleksaker inköpta till VS
Varuprov på mössa beställt
Klädsortiment presenteras inom kort

- Jubileumsgruppen
Budget för 2016 klart



§ 13.11 Vinterspecial
- RC leverans
- Pokaler BIS & BIM

§ 13.12 Samordnare medier
- Se tidigare protokoll

§ 13.13 Årets staffords
- Diplom (Nicklas Nuland)
- Utskrift & ramar (Johan Norgren)

§ 13.14 Budget
- Styrelsens budget klar
- Jubileums budget klar
- Budgeten till staffetten beslutas till 60 000: - kr, med ett minimum av 40 st. sidor och 

ett maximum av 60 st. sidor 
- Utställningskommitténs budget har inte inkommit, Nicklas & Johan får uppdraget att 

göra en budget för utställningskommittén. 

§ 13.15 Verksamhetsplaner & beskrivning 
- Sammanställs till årsmötet
- UK verksamhetsberättelse & plan beslutas 

§ 13.16 ÅM
- Under kontroll av lokaler och årsmötes ordförande & sekreterare 
- SvTek närvarar
- Inga motioner inkomna 
- Styrelsens förslag är oförändrade medlemsavgifter 
- Yvonne sköter medlemskontrollen 

§ 13.17 Hänvisningsregler valpar & avelshanne 
- Beslut för UK förslag

§ 13.18 Nästa möte
- Årsmötet 
- Johan tackar styrelsen för det gångna året 

§ 13.19 Mötet avslutas 

       



Sekreterare
Nicklas Nuland

Justeras: Johan Norgren                                                             Justeras: Emma Josefsson


