
 

 

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE  

TISDAG, 2015-04-21, telefonmöte 

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS 

NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE REMULA, FREDRIK BOMAN ,EMMA JOSEFSSON,NIKLAS 

JERBRANT 

 

§4.1  Mötet öppnas 

 

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§4.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

 

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Yvonne Lundgren.  

  §4.3 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

 §4.4 Föregående mötesprotokoll 

Efter genomgång av föregående protokoll godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

 

 §4.5 Inkomna skrivelser  

Från Svtek ang. nya ägare i rasen, BHP-material för fri publicering från Helena Frögli, TF handlingar

  

§.4.6 Utgående skrivelser  

Inga utgående skrivelser 

 



 

 

§ 4.7 Ekonomisk redovisning 

Se separat bilaga 

§ 4.8 Viktiga händelser 

Johan Norgren och Caroline Remula står som enskilda firmatecknare för klubben. 

Styrelsen kommer ev adjungera en ledamot. Johan kontaktar Svtek för.  

§4.9 Kommiteér 

 

§ 4.9.1 UK 

UK har ändrat datum för uppfödarmötet i sthlm, återkommer med nytt datum 

§4.9.2 Träning/tävling 

SSBTK anordnar den första officella lydnadstävlingen den 31 Maj. 

De planerar in en rallylydnadsdag senare i år. 

En agilitydag är planerad i oktober, mer info om detta kommer. 

§4.9.3 PR 

PR jobbar med annonser till Gränna. 

Showgranna.eu är under uppbyggnad, snart klar. 

Vi måste annonsera efter folk som vill jobba på My dog i Januari. 

§4.9.4 Utställning 

Finns några saker fortfarande att hämta hos Camilla Törner, Nicklas hämtar dessa hos henne. 

§4..9.5 MH/BPH 

MH ordnat i Nykvarn den 27 sept. 

MH/BPH kommitteen kollar upp ställen i norr att ordna MH/BPH på. 

Hittills är 6 st anmälda till MH i Göteborg. 

Anmälan är stängd till MH i Stockholm. 

Staffen ligger i topp när det gäller BPH. 

§4.9.6 Aktivitetsgruppen 

Ringträning kommer anordnas i Trelleborg. 

Staffesträff i Ånge den 24Maj. 

§4.9.7 Viltspårskommitten 



Prova på spår den 2Maj i väse är fullt 

Har viltspår någon budget?  Ingen budget är satt då det är en ny kommitté men ber Viltspår 

kommittén  att återkomma med budgetförslag. 

§4.10 HD/ED index 

Har fått förfrågan från SKK att ingå i HD/ED index from 2016. Skk vill ha svar under hösten. 

Vi BORDLÄGGER frågan i väntan på mer info från SKKs Sofia Malm. Johan tar kontakt med henne. 

§4.11 TF  

Johan sammanfattar tf som gick av stapeln 18-19 April. 

 

§4.12 Inköp 

Inköp av tält diskuteras, vi beslutar att köpa in tält för ca 6000kr 

Inköp av PA system, Johan kollar upp förslag. Vi beslutar att köpa in ett PA system för ca 6000kr. 

§4.13 Shopen 

Förslag på inköp till shopen diskuteras, bordlägger i väntan på prisförslag. 

§4.14 Gränna 

Johan har blivit kontaktad av några personer för att hålla ringträning för SSBTK på fredagkvällen i 

Gränna. Vi kontaktar berörda personer. 

Domarna är klara, det som behöver fixas nu är transport till domarna, kollar pris på taxi till Domarna. 

Vi söker fortfarande några ringsekreterare. 

Fredrik kollar upp pris för container i Gränna. 

Vi kollar upp olika matalternativ med olika aktörer. 

Caroline fixar bemanningschema. 

§4.15 VS 2015 

Domarna för VS 2015 är inskickade för godkännade. 

Plats att hålla VS på diskuteras, Bordlägger frågan i väntan på förslag. 

§4.16 Staffetten 

Nina B tar över staffetten igen nästa manustopp är 5maj. 

Revisor berättelsen ska in i staffetten. 

§4.17 Terrierposten 

Emma J får i uppdrag att skriva ihop en text till TP. Manusstopp 1 Maj. 

§ 4. 18 Bemötande. 

Vi måste tänka på hur vi bemöter och kommunicerar med varandra. 



§4.19 Övriga frågor 

Inkomna skrivelser ska finnas i DB. 

§4.20 Nästa möte 

17 Maj kl 19.00 

§4.21 Mötet avslutas 

Ordförande Johan Norgren tackar för mötet och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid Protokollet Suzette Elestedt 

Justeras                                                                                Justeras 

 

Johan Norgren                                                                  Yvonne Lundgren 

 

 

 


