PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE
TISDAG, 2015-06-14, telefonmöte
NÄRVARANDE: Johan Norgren, SuzetteElestedt, Daniel Andersson, Nicklas Nuland,Yvonne
Lundgren, Caroline Remula, Fredrik Boman, Emma Josefsson, Nicklas Jerbrant

§6.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§6.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Yvonne Lundgren.
§6.3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§6.4 Föregående mötesprotokoll
Kan inte gå igenom föregående protokoll, pga teknikstrul, bordläggs
§6.5 Inkomna skrivelser
Nya ägare i rasen från Skk, Nyhetsbrev från Skk, Protokoll från Svtek, Mejl från Sofia Malm om
hd-index. Mejl från skk kommitte för hundarsmentalitet ang BPH. Från medlem ang UK, Från
medlem ang staffematchen i Holland. Från skk ang åtgärd på

§.6.6 Utgående skrivelser
Svar till medlem ang Staffematchen i Holland.
Svar till medlemang UK bordlägges
§ 6.7 Övriga Rapporter
Sakerna vi beställt till shopen har anlänt, Carl-Johan Ulfgren har tagit kontakt med Carina
Sjögren ang staffematchen.

§ 6.8 Kommittéer
§6.8.1 UK

UK har inget att rapportera, arbetet flyter på utan problem. Jobbar på ny info till hemsidan.
Daniel läser upp mejlet från sofia Malm på skk ang HD-index.
UK skickar en formellt beslut till Sofia Malm om hd-index att vi vill ha mer info innan vi kan ta ett
beslut.
Uk önskar veta hur många staffar som genomför MH/BHP per år.
§ 6.8.2 Tävling och Träning
Tävling och tränings kommitéen har kvar att fixa agilityhinder och domare till rallylydnaden och
agilityn inför Gränna. Annars flyter arbetet på.'
§ 6.8.3 PR
Arbetet inom PR går bra, jobbar just nu med sponsorer inför Gränna.
Emma Josefsson går med i PR kommiteen.
Johan Norgren har kontakt med Royal Canin ang sponsring inför Gränna.
§6.8.4 Utställning
Bordlägges
§ 6.8.5 MH/BPH
Har fått rapport från SKK ang hur många staffar som genom gått BPH, rasen får jätte fin kritik
utifrån resultatet på BPH-testerna.
§ 6.8.6 Aktivitetskommiteen.
Har varit bra uppslutning på ringträningarna i Sthlm som Fredrik Boman har hållit i. Liknande
aktiviteter önskas i Göteborg.
§ 6.8.7 Viltspårskommitéen
Jessica Olsson vill gärna vara med i viltspårskommiteen, styrelsen ser positivt på detta.
§ 6.9 Gränna
Samling kl 15 i Gränna för funktionärer för att bygga området.
Förslag att hyra minibuss för att transportera domarna till/från flygplatsen kostand för detta
ligger på ca 4000kr. Vi BESLUTAR att hyra en minibuss.
Allt är klart med ersättning till domarna och ringsekriterarna.
Hotellet till domarna är bokat.

Domarmiddagen på lördagen blir tidigast kl 20.00.
Kritiklappar m.m är klart
Vi kommer ha barn med hund och Junior Handling i Gränna.
Celunas kennel har vandringspriset hos sig, denna kommer finnas på plats i Gränna.
PR ordnar en annons ang bygget på fredagen, att INGA bilar får köras in på fotbollsplanen utan
tillstånd.
Caroline har fixat bemanningsschemat.
Johan ordnar inköp till Ringsekriterarna.
Vi måste ordna Veterinär till Gränna, Caroline kollar runt.
Johan ordnar Rosetter och Pokaler.
Katalogpris diskuteras, vi BESLUTAR att ta 40 + 1 lott.
Nya ringtält + entrtält är fixade.
PR har presenterat sponsorer på Facebook och hemsidan.
SSBTK ordnar ringträning på fredagkvällen.
Vi köper in 3-4 lottringar, janina tar hand om lottförsäljningen.
Johan köper in PA systemet.
Daniel har fixat en foodtruck.
Det är fixat avfallsconteiner.
§ 6.10 Inköp
Uk vill köpa in scanner/printer. Uk lämnar prisförslag på olika maskiner. Styrelsen beslutar att
UK får köpa in en skrivare.
§ 6.11 Nästa möte
§ 6.12 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för mötet och förklarar mötet avslutat.
Vid Protokollet Suzette Elestedt
Justeras

Justeras

Johan Norgren

Yvonne Lundgren

