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PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE  
SÖNDAG, 2013-07-14, (TELEFONMÖTE) 

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, 
MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM SAMT 
VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND OCH ANSVARIG AKTIVITETSPERSONER 
KARIN JONSSON. ANMÄLT FÖRHINDER: RIKARD WIKLUND 

 

§12.1 Mötet öppnas 

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat klockan 19.03  

 

§12.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes  

 Caroline Remula. 

  

    §12.3 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

    §12.4  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från det extrainsatta årsmötet har ankommit till sekreterare. 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§12.5 Inkomna skrivelser  
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   Listor från SveTek angående nya terrierägare 

   Protokoll 3 samt 4 SveTek 

   Info från SveTek angående nya regler MH och MT 

   Info gällande domarförslag 2014 

   Nyhetsbrev från SKK:s utställningskommité 

   Inbjudan från SKK ang. utbildning i Föreningsteknik 

   SKK:s nyhetsbrev för styrelsefunktionärer 

   Inbjudan till AKC/Eukanuba National Championship 14-15/12 

   Ickehänvisningar från SKK 

    

§12.6 Utgående skrivelser  

Brev har skickats via mail till berörd person angående den försvunna lådan 

med material tillhörande shopen, se bilaga 1.  

 

     §12.7 Övriga rapporter 

Styrelsen beslutar att anmäla ordförande, kassör och sekreterare till 

utbildningen i föreningsteknik hösten 2013, se bilaga 2 

  

§12.8 Ekonomisk redovisning 

12.8.1 Saldo 

Se bilaga 3, 4 samt 5 gällande resultatrapport juni, saldo konton samt 

handkassa vid dagens datum. 

12.8.2 Viktiga händelser 

   Underlag för slutlig redovisning rasspecialen är ännu ej tillgänglig. 

     §12.9 Kommittéer 

12.9.1 UK 

UK har haft sittande möte i Gränna 2013-07-07 och där diskuterades 

följande: 

SLU har kontaktats för hjälp med hälsoenkät och föreläsningar. Enligt 

arbetsplan ska en föreläsning kring anatomi arrangeras och denna 
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planeras till oktober i samband med medlemsmöte där 

diskussionsunderlag samt info kring känd status även ska gås igenom. UK 

har utsett en person som ska kontakta Svenska Amstaffklubben som 

nyligen införde krav på känd status. 

Styrelsen ålägger UK att ta fram ett diskussionsunderlag kring känd status 

tills nästa möte och presentera.  Det är ytterst viktigt att medlemmarna 

känner sig delaktiga i processen och detta underlag ska finnas tillgängligt 

vid medlemsmöten och andra aktiviteter.  

Diskussion fördes kring problematiken med allergier och den markanta 

ökningen av dessa. UK har tillfrågat SLU om hjälp kring just immunologi 

till hälsoenkäten men ej mottagit svar än. Förslag att lägga staffetten nr 4 

med tema allergier. 

Önskemål om att göra en mer lättillgänglig och tydligare checklista på 

hemsidan för de som går i tankar att skaffa staffe. Louise tar detta vidare 

med UK. 

12.9.2 Tävling och träning 

Tävlingarna i Gränna på söndagen gick bra, en sammanfattning är skriven 

och finns tillgänglig.  

Förslag på att arrangera träningstävlingar, tävlingskommittéen undersöker 

detta och återkommer nästa möte.  

 

12.9.3 PR 

PR ska skicka ut ett tackmail till sponsorerna i Gränna. En av sponsorerna 

var ej nöjd med sin annons. PR ser till att kontakta denna och erbjuda 

kompensation i form av ny annons i Staffetten. Klubben har blivit 

kontaktad av er person som erbjuder sin hjälp inom media, Camilla 

kontaktar och återkopplar vid nästa möte. Förslag att annonsera i Bev och 

Alans årsböcker 2014. PR tar fram förslag på en annons. Frågan kring 

utebliven sponsring från tidigare aktivitet samt specialnummer bordlägges 

till nästa möte.  

12.9.4 Utställning 

Gränna, se paragraf 12.10 

Efterfrågan om mer ringträningar, kommittén undersöker möjligheten till 

att arrangera på olika ställen i landet. 

Diskussion kring att arrangera en Bull & Terrier special. Kommittén tar 

fram mer underlag kring detta och diskuterar vidare i frågan.  
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12.9.5 MH 

Det är en svalt intresse inom klubben för BPH. Det som skulle arrangeras i 

Göteborg, ställdes in då det inte kom in några anmälningar och BPH:t i 

Nykvarn hade platser över. Intresset för MH är i dagsläget större varför 

det är viktigt att få till fler runt om i landet.  MH kommitteén ser över MH 

2014.  

12.9.6 Medlem 

Antal medlemmar 20130701; 686 st 

§12.10 Rasspecialen i Gränna 

Återkoppling och diskussion kring rasspecialen i Gränna. Överlag möttes 

vi av nöjda utställare, domare och funktionärer varav flera sa direkt att 

de vill komma tillbaka och arbeta igen. Det var en mycket stor 

uppslutning när området byggdes i ordning på fredagen, vilket var 

väldigt roligt. 

Utställningskommittén tar fram en åtgärdslista inför kommande år. 

 

§12.11 Shopen 

   Shopen sålde för 7195 kronor under rasspecialen.  

Ett stort inköp har gjorts från Alan Hedges och försäljningen av de nya 

produkterna har börjat bra. Fler produkter till shopen diskuterades och 

pris inväntas på några av dem.  

Styrelsen beslutade att sänka priset på The Stafford Book 2010 till 220 

SEK. 

§12.12 Staffetten 

Diskussion kring kommande nummer med tema ”arbetande staffar”. 

Manusstopp är 15/8 och numret ska även innehålla resultat från 

Specialen, efterlysning av material till nästa nummer samt att klubben 

söker fler aktivitetspersoner. 

§12.13 Firmatecknare 

Styrelsen beslutar att utse Johan Norgren och Caroline Remula till 

enskilda firmatecknare. 

§12.14 Rasspecialen 2014 samt 2015 
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Johan har varit i kontakt med den andra rasklubben och löst situationen 

med Gränna 2014. 

Inför Gränna 2015 skickar Johan en begäran till SveTek om att flytta 

utställningen från lördag till söndag enligt tidigare protokollbeslut. 

§12.15 Kommande aktiviteter 2013 

SSBTK dag 8/9 2013. Aktivitetspersonerna runt om i landet arrangerar 

en gemensam tipspromenad med fika/grillning. Info kring detta ska ut i 

Staffetten.  

Samtliga planerade aktiviteter inför hösten ska ha ett spikat datum till 

nästa styrelsemöte: 

Föreläsning MH, Föreläsning Kerstin Bergwall, föreläsning anatomi, 

föreläsning Leif Karlsson samt Medlemsmöten. 

Vi behöver även försöka få personer norrut att arrangera träffar och 

promenader.  

 

§12.16  Övriga frågor 

Resultaten från årets Stafford 2012 är snart klara, Camilla ser till att de 

läggs ut på hemsidan så fort som möjligt.  

§12.17 Nästa möte 

  Nästa möte via telefon 18/8 klockan 19.00 

 

     §12.18  Mötet avslutas 

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens 

möte klockan 22.40 

 

Vid protokollet 

 

Malin Ask, Sekreterare 

Justeras    Justeras 

 

Johan Norgren, Ordförande  Caroline Remula, Kassör 


