
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2017-10-05 19,00 via telefon

§ 7.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Johan Norgren, Nicklas Nuland, Niklas Jerbrant, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, 
Cecilia Jonsson, Josefine Pettersson, Emma Josefsson & Laila Mällinen samt från 
valberedningen: Jennie Holmberg, Lise-Lott Åberg & Janina Björkman

§ 7.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

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

§ 7.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 7.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 7.6 Inkomna skrivelser
– Auktorisation exteriördomare  
– Nya ägare i raser tillhörande SvTek
– SKK ny adress
– Inbjudan handledare ringsekreterare utbildning 
– Dispens rallylydnad 
– Forskningsnyheter 
– Utbildning index 
– SvTek utbildningsdag klubbarbete 
– Domarinbjudningar 
– SKK play
– CS protokoll 
– Rasmonter SvTek terrierderby 
– SvTek Protokoll 
– SvTek Avelsseminarium 
– SvTek instruktörsutveckling 
– Återbetalningar



§ 7.7 Utgående skrivelser
– Nej

§ 7.8 Övriga rapporter
– Johan rapporterar från kennelfullmäktige 

§ 7.9 Ekonomisk redovisning 
– Juli månad – 49 736,27: - kr
– Augusti – 12 699,63 : - kr 
– Sista augusti + 5154: - kr
– Redovisning samt resultat Gränna-17 inom kort 
– Inga viktiga händelser 

§ 7.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- Datum och plats för uppfödarmöte klart och publicerat, Göteborg 22/10-17 samt 
Stockholm 14/1-18

- UK flik på hemsidan uppdaterad 
- Tydliggöra att EP-fall skall skickas in till UK

           Tävlingskommittén  
- Prova-på nosework Lidköping 26/11 
- Två st. agilityläger, 4-5/11 Falköping samt 25-26/11 Finafors instruktör Christina 

Beskow
- Klubbens representant tog 2:a plats på viltspårs-SM 

            Utställningskommittén 
- 5000: - kr i resestipendium till Staffordmatchen, styrelsen beslutar omedelbar justering

            MH/BPH kommittén
- MH 14 oktober Sandviken fullt
- MH 29 oktober Göteborg 16 platser, 6 st. anmälda hittills  
- BPH Göteborg avvaktas pga. det bristande intresset förra gången 

Aktivitetskommittén
- Staffedagen genomfört och priserna är postade  

            Shopen
- Översyn av inköp material 
- Några få Show-Set kvar 
- Offertförfrågan ligger ute på inköp 

            Sponsring
- Arbetet inför VS-18 påbörjat

            Staffetten
- Julannonser 
- Sponsring VS
- Redaktionen fungerar fint 



Media
- Hemsidan & FB fungerar utmärkt 

§ 7.11 Gränna-18
- Planbokning
- Hotell bokat 
- 10 ringsekreterare klara 
- 5 domare klara och inskickat från SvTek till SKK

 
§ 7.12 VS-18

- Allmän info
- Lokal klart
- Undersöka hotell & middag kl. 20,00  
- Huvudsponsor klart 
- Ringsekreterare under arbete 
- 3 domare klart 
- BEAM används 

§ 7.13 Årsmöte-18
- Boka lokal 

§ 7.14 Avelshanne & Valphänvisning
- UK sammanställer
- Valphänvisning via notis på uppfödare listan 

§ 7.15 Övriga frågor
- Informationsblad till Stockholmsmässan & My Dog  

§ 7.16 Nästa möte
- 2017-11-02 kl.19,00 

§ 7.17 Mötet avslutas 

- Ordförande Johan Norgren avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren                                   Justeras Niklas Jerbrant 
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