Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2016-10-16 19,00 via telefon
§ 8.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Johan Norgren, Nicklas Nuland, Emma Josefsson, Niklas Jerbrant, Jeanette Laine, Caroline
Remula & Yvonne Lundberg samt valberedningen Jennie Holmberg, Lise-Lott Åberg &
Janina Björkman
– Frånvarande:
– Katarina Lillieholm och Emilie Ahlberg
§ 8.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 8.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Niklas Jerbrant
§ 8.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 8.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 8.6 Inkomna skrivelser
– Nya ägare Svtek
– SKK angående Staffordshire Bullterrier LS
– Rasklubbstorget
– Forskningsnyheter
– Auktorisationer exteriördomare
– SKK organisationsutredning
– SKK Avelskonferens
– Bokning utställning Gränna-17
– Medlemsavgift 2017
§ 8.7 Utgående skrivelser
– Gränna AIK
§ 8.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 8.9 Ekonomisk redovisning
– Bordläggs
§ 8.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
- UK har fått förhinder att medverka på avelsfunktionärs utbildning
- Hälsoenkätens resultat är under sammanställning & analys, preliminärt klart november
- Uppfödarmöte i Stockholm 13 november med Sofia Malm inriktning HD-index,
diskussionsmaterial med material tagit ur avelsdata kommer att presenteras i
Stockholm
- Uppfödarmöte i Sandviken 26 oktober
- Diskussion inför UK’s kommande verksamhetsår
- UK skrivare bör bytas ut
- Utskick till nya uppfödare
-

Tävlingskommittén
Lotushallen agility 7 st. deltog, 1 st. avbokade sent, inga åhörare
Stockholm agility i november 8 st. anmälda, 3 st. åhörare anmälda
Gränna-17 diskuterades samt inför tävlingskommitténs kommande verksamhetsår
Pröva på hundkapplöpning inga anmälda
Rasklubb har kontaktat kommittén och önskar hjälp med ”Brains & Beauty” beräkning
till sin rasklubb samt övriga arrangemang

-

Pr. kommittén
Jul annonser
Nyhetsbrev VS
Reportage till staffetten
Nytt avtal med fodersponsor
Sponsring VS

-

Utställningskommittén
Se 8.13 & 8.14

-

MH/BPH kommittén
Örkelljunga genomförde 6 st. BPH
Göteborg genomförde 7 st. MH
Kommitténs verksamhetsplan diskuterades
Yvonne skriver utkast gentemot uppfödare

-

Aktivitetskommittén
Bordläggs

-

Viltspårskommittén
Ingen ny info

-

Shopen
Inköp inför VS planeras

Jubileumsgruppen
Föreläsningen i Göteborg av Helen Reany i Göteborg var mycket uppskattad, 20 st.
medverkade
- Pröva på viltspår, ringträning & fika i Fjärås var mycket uppskattad. 10 st. var
maxantalet på blodspåret, och ringträningen var utmärkt genomförd
-

§ 8.11 Nominering SvTek uppfödare-medalj
- Ssbtk lämnar in förslag till nominering av SvTek’s uppfödare-medalj
§ 8.12 Policy
- Styrelsen diskuterade frågan
- Policyförslag skall presenteras
- Utkast presenteras för styrelsen inom kort
§ 8.13 Gränna-17
- Gränna AIK planen är klar
- Domare inskickat till SvTek
- Ringsekreterare är under arbete
- Hotell klart
- Gränna-17 blir ett tre-dagars arrangemang
§ 8.14 VS-17
- Domare klara av SvTek
- Lokal klar
- Praktiskt upplägg diskuterades
- Skojklasser genomförs
- Gemensamt bygg & avslut
- Lördag kväll blir det middag med föreläsning, inbjudan till medlemmar publiceras
inom kort
- VS-19
§ 8.15 Övriga frågor
- Gratulationer av meriterade hundar diskuterades
§ 8.16 Nästa möte
- 2016-11-14 kl. 19,30 via telefon
§ 8.17 Mötet avslutas
- Ordföranden avslutar mötet
Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren

Justeras Niklas Jerbrant

