
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2017-08-20 18,00 via telefon

§ 6.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Johan Norgren, Nicklas Nuland, Niklas Jerbrant, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, 
Cecilia Jonsson, Emma Josefsson & Laila Mällinen

– Frånvarande:
– Josefine Pettersson

§ 6.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 6.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Niklas Jerbrant

§ 6.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 6.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 6.6 Inkomna skrivelser
– Forskningsnyheter
– Viltspårs-SM
– Nya ägare SvTek
– SKKs uppfödare utbildning
– Avstängning SKK
– Enkät avelsfunktionärer 
– Utbildning föreningsteknik
– Stoppa hundsmugglingen 
– SvTek ungdomsläger
– Rasklubbstorget
– SvTek protokoll
– Studiefrämjandet
– SKK/AK protokoll 
– Regelrevidering 2022
– Domarinbjudan 
– SKKs protokoll domarkommitté  
– Utbildning index



§ 6.7 Utgående skrivelser
– Domare Gränna-18 & VS-18

§ 6.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 6.9 Ekonomisk redovisning 
– Juni månad + 77 741,36: - kr
– Första halvåret +67 589,97: - kr 
– Tillgångar 275 974,40 :- kr inklusive varulager 

§ 6.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- AK tog beslut den 14 juni att införa index från 1 januari-18
- UK fick info gällande beslutet den 20 juli 
- UK har kommunicerat ut beslutet via medlemsutskick, hemsida, FB & Staffetten
- UK har haft möte och planerat hösten
- Uppfödare/medlemsmöte kommer att ske i Jönköping & Stockholm  

           Tävlingskommittén  
- Genomfört Gränna-17
- Representanter till Viltspårs-SM: Petra Nilsson & Anita Pettersson, shopen kontaktar 

dem
- Susanne Fritz intervju till Staffetten  
- 26 november prova-på nose-work i Lidköping 
- Lydnadsdag i Karlstad planeras 
- Två st. agilityläger med Christina Beskow planeras 
- Prova-på viltspårsdag planeras 

            Utställningskommittén 
- Genomfört Gränna-17
- Fem st. domare Gränna-18 klara 
- Domare VS-18 under arbete 
- Stafford matchen i Holland diskuterades 

            MH/BPH kommittén
- MH 14 oktober Sandviken fullt
- MH 29 oktober Göteborg 16 platser, 7 st. anmälda hittills  
- BPH Göteborg avvaktas pga. det bristande intresset förra gången 
- 500 st. svenskfödda staffar har genomfört BPH, det innebär att Staffordshire 

Bullterrier är den första terrierrasen att få 500-analysen, kommittén undersöker vidare 
information  

Aktivitetskommittén
- Staffedagen och dess info är klart 

            Shopen
- Inköp material 



Sponsring
- V & H tillfrågad att sponsra vinnare Staffedagen
- Ssbtk sponsrar medlemskap till bästa icke medlem
- Arbetet inför VS-18 påbörjas 

Staffetten
- Skall gå i tryck 
- Redaktionen fungerar fint 

Media
- Bordläggs 

§ 6.11 Gränna-17
- Övervägande positiva intryck 
- Ökat antal funktionärer 
- Säkerställa arbetsbelastningen i arbetsgrupperna och införa resurspersoner 
- Tydliggöra informationen till försäljare 

 
§ 6.12 Monter Stockholm & My Dog

- Annonsera efter funktionärer 
- My Dog Nicklas & Yvonne bygger och river
- Terrierderby Malmö kontakta ansvarig om monter 
- Producera nya flyers 

§ 6.13 Vinterspecial-18
- Skogås kunde inte erbjuda nya hallen 
- Sollentuna är bokad 2018-02-03
- Am-staff & Bull Terrier klubben är kontaktade & tackat ja
-  Medlemsmiddag med eventuell föreläsning
- Beam sköter anmälan 
- Domare är under arbete 

§ 6.14 Årsmöte-18
- Beslutas bli i Jönköping 2018-02-11  kl. 12,00 
- Mötes ordförande bjuds in  

§ 6.15 Övriga frågor
- Krans till begravning 

§ 6.16 Nästa möte
- 2017-10-05



§ 6.17 Mötet avslutas 

- Ordförande Johan Norgren avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren                                   Justeras Niklas Jerbrant 
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