
Protokoll från Styrelsemöte via telefon 2015-11-09 start kl. 19,00
  
Närvarande: 
Nicklas Nuland 
Johan Norgren
Fredrik Boman
Daniel Andersson
Yvonne Lundberg
Suzette Elestedt 
Caroline Remula
Emma Josefsson (suppleant)
Niklas Jerbrant (suppleant) 
Carl-Johan Ulfgren (adjungerad) 

Frånvarande:
Inga

§ 11.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren öppnar mötet

§ 11.2 Val av sekreterare
Nicklas Nuland

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

§ 11.4 Godkännande av dagordning 
Ok

§ 11.5 Föregående mötesprotokoll 
Reservation av Daniel gällande inköp av tält & anatomiföreläsning Gränna  

§ 11.6 Inkomna skrivelser
Översyn av text i ”köpa hund”
Överlämning av UK material
Kommunikation mellan ordförande och styrelseledamot gällande medlems/uppfödarmöte 
SvTek Hundrasguiden
Nya ägare i rasen tillhörande SvTek
Ssbtk protokoll till SvTek



§ 11.7 Utgående skrivelser
Svar till tidigare kommittémedlem i UK av ordförande
Svar till styrelsemedlem av ordförande
Beslut att samtliga i styrelsen skall få tillgång till inkomna skrivelser via mail.

§ 11.8 Övriga rapporter
Nej

§ 11.9 Ekonomisk redovisning 
- Saldo: Bordläggs
- Viktiga händelser: Bordläggs

§ 11. 10 Kommittéer
- Uppfödare-kommittén 

Rapport från medlem & uppfödare-mötena i Sundsvall & Göteborg, kommande möte i
Munka-Ljungby och det sista mötet av fem sker i Stockholm.

- Tävlingskommittén  
Rapport från genomförd ”Pröva-på dag” i WP i Göteborg
Rapport från genomförd ”Pröva-på dag” i Brukshundstävling i Göteborg
Rallyträningsdag i Lidköping inställd pga. för få anmälda
Hundmassage-kurs i Kungsbacka inställd pga. för få anmälda
Sammankallande skall kontakta medlem angående erbjudande att arrangera officiell 
tävling i rally på Katrineholms BK

- Pr. kommittén 
Rasmonter My Dog bokad
Kortfattad ras information gällande vår ras skall göras för publicering på My Dog 
hemsida
Annonsering personal till ras monter för St. Stockholm & My Dog sker inom kort
Redaktören informerar om dåligt med jul-annonser i Staffetten
Kvittnings-annons skall publiceras 

- Utställningskommittén 
Se Vinterspecial

- MH/BPH kommittén
Möte med Västra kennelklubben har genomförts, Ssbtk får rabatterat pris vid BPH 
minimum 8 st. hundar/ 100: - kr i rabatt per hund.

- Aktivitetskommittén
Ssbtk-träff genomfördes i oktober i Stockholm, och ytterligare en träff är planerad den
22 november i Stockholm. 
Planerad Staffe-dag 2016 den 17 september

- Viltspårskommittén 
Göteborg och Uppsala ”Pröva-på dagar” inställda pga. för få anmälda
Halmstad ”Pröva-på dag” inställd pga. förhinder



- Shopen
Fungerar utan problem
Shopens ansvarig presenterade förslag till inköp, beslut togs att köpa in enligt förslag
Piké-tröjor har såld bra, beslut om ytterligare inköp

- Jubileumsgruppen
Rapport från gruppen, arbetet fortskrider
Carl skall genomföra jubileums-galleri
Beslut om utskick med inbjudan till VS middag till ett antal personer
Beslut Staffetten nr.4-16 skall vara ett jubileumsnummer 

§ 11.11 Vinterspecial
- Internet anmälan skall fungera inom kort
- Arbetsuppgifter, se bilaga i DB
- Annons läggs upp i gruppen för korrigering 

§ 11.12 Årsmöte
- Lokal & tid klart
- Inbjudan skall publiceras i staffetten, hemsida & FB
- Motioner
- Årets stafford, tydliggörande om dess förutsättningar skall delges
- Mötesordförande, beslut att Johan kontaktar 
- Budget skall delges den sista november-15 till sekreterare & kassör
- Sekreterare sammanställer allt årsmötesmaterial, sammankallande i de olika 

kommittéerna skall delge verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser till 
sekreteraren senast den 2016-01-15

- Utställningskommitténs budget genomförs av Daniel delges till sekreterare & kassör

§ 11.13 Staffordmatch-16
- Rapport från kontaktperson, deltagarna var nöjda
- Reportage i staffetten
- Beslut att låta Carina fortsätta som ansvarig
- Poängberäkningen kommer 2016 sträcka sig över en längre tid

§ 11.14 Valpmedlemskap
- Förslag diskuterades
- Till nästa möte skall ett färdigt förslag presenteras

§ 11.15 Styrelsens storlek & utformning 
- Ssbtk stadgar beskriver antal ledamöter
- Till nästa möte skall ett förslag presenteras

§ 11.16 Övriga frågor
- Fredrik nytt telefonnummer

§ 11.17 Nästa möte
- 2015-12-14 kl. 19,00 via telefon



§ 11.18 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för ett väl genomfört möte

Sekreterare Nicklas Nuland

Justerare: Johan Norgren

Justerare: Yvonne Lundberg

  


