PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE
SÖNDAG, 2013-08-18, (TELEFONMÖTE)
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA,
MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT SAMT VALBEREDNINGEN
NICKLAS NULAND OCH ANSVARIG AKTIVITETSPERSONER KARIN JONSSON.
ANMÄLT FÖRHINDER: SARA HJULSTRÖM

§13.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat klockan 19.00

§13.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Caroline Remula.

§13.3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§13.4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lade till handlingarna.

§13.5 Inkomna skrivelser
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Mail från Edith Lien, mail från Daniel Andersson, listor från SveTek med
nya ägare av rasen, mail från Eva Lindqvist angående Terrierposten, info
kring regler för inofficiella utställningar, dagordning för SKK:s CS möte nr
4, annonsmaterial från SKK gällande årets bragdhund, mail från SKK
angående att de emottagit SSBTK:s utvärdering gällande SRD.

§13.6 Utgående skrivelser
Tackmail till sponsorerna i Gränna samt infoblad till nya Staffeägare.

§13.7 Övriga rapporter
Johan svarar Edith Lien samt Daniel Andersson. Johan tar kontakt med
Eva Lindqvist och skriver i Terrierposten från och med nästa nummer.
Premune har hört av sig och visat intresse för att hjälpa SSBTK vid och
med aktiviteter. Johan har kontakten med Premune och diskuterar hur
samarbetet kan se ut.

§13.8 Ekonomisk redovisning
13.8.1 Saldo
Se bilaga 1 för balansrapport samt bilaga 2 för försäljning Shopen.
13.8.2 Viktiga händelser
Styrelsen har ej fått någon återkoppling från berörd person angående den
försvunna lådan med material tillhörande shopen. Styrelsen beslutar att
skicka faktura med förfallotid 10 dagar.

§13.9 Kommittéer
13.9.1 UK
Edith Lien har valt att avsäga sig sin plats i UK och styrelsen tackar för
den tid hon lagt. Diskussion kring ersättare samt eventuellt ytterligare en
person i UK.
UK inväntar svar från SLU med hjälp till hälsoenkäten
UK har delat upp sig i olika ansvarsområden
UK har skickat ut välkomstbrev till nya uppfödare
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Vilken information ska vi ha på hemsidan under fliken ”köpa Staffe”?
UK tar fram diskussionsunderlag gällande känd status inför klubbens
uppfödar/medlemsmöten.
13.9.2 Tävling och träning
Rapport från kommittén bordlägges till nästa möte då kommitténs
representant ej är närvarande.
13.9.3 PR
Den sponsor som ej var nöjd med annonsen i katalogen på rasspecialen,
har kontaktats och erbjudits en julannons i Staffetten som kompensation.
Annons till rasspecialen 2014 görs så fort alla domare är helt klara, Johan
ansvarar för dessa.
Rikard gör omtag angående den uteblivna sponsringen i samband med
rallylydnadsdagen i september 2012.
Klara sponsorer för det tänkta specialnumret är: Agria, Västra
Djursjukhuset, Premune och Royal Canin. Förslag att kontakta Djurakuten
i Stockholm, PR ansvarar för att detta görs.
Diskussion kring vilket montermaterial som behövs och det konstaterades
att vi behöver en vepa samt staket. Johan, Malin och Rikard undersöker
priser.
13.9.4 Utställning
Diskussion kring ett alternativ kring uställningen i samband med
Vinterspecialen. Johan har varit i kontakt med amstaff och
bullterrierklubben och det finns ett intresse för samarrangemang.
Styrelsen beslutar att fortsätta arbeta med detta inför vinterspecialen
2015. Vinterspecialen 2014 beslutas bestå av inofficiell utställning samt
lydnad för Stafford och en inofficiell rallylydnad för samtliga raser.
Utställningskommittén tar fram förslag på lokal och datum till nästa möte.
Johan skickar in begäran om att byta dag för specialen 2015 ihop med
domarlista för rasspecialen 2014.
13.9.5 MH
Dubbelhelgen med MH i Göteborg 14-15/9 är full.
Kommittén har kontaktat en engagerad medlem i norra Sverige angående
möjligheten att arrangera MH till våren.
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Till nästa möte läggs förslag på datum inför våren 2014 för MH samt
BPH.
Malin har varit i kontakt med Mikael Wadström som är beskrivare inom
MH angående föreläsning om MH och vad det innebär. Kostnad för 3
timmar är 1500 kr och lokal blir Skara Brukshundklubbs klubbstuga.
Styrelsen godkänner denna kostnad.
13.9.6 Medlem
Malin tar över utskicken till nya staffeägare från och med dagens datum.

§13.10 Hemsidan
Nuvarande hemsida är mycket svårarbetad då det ej går att ta bort
gammalt material så sidan är full. Camilla har varit i kontakt med
supporten utan att hitta en lösning. Camilla erbjuder sig att börja bygga
på en ny sida och styrelsen beslutar att knyta ett nytt abonnemang med
början på en månad, kostnad ca 100 kronor. Samtliga kommitteér får
bistå med material till nya sidan.

§13.11 Shopen
Se bilaga 2 för aktuell försäljningsstatistik.
De nålar som saknas från Alan sedan Gränna har ej kommit, Caroline
kontaktar Alan.
Laila Mällinen har varit i kontakt med rasklubbar i andra länder angående
annonsering i deras tidningar men kostnaden är hög. Förslag att kolla
upp om det finns möjlighet att annonsera på Internetforum i
Skandinavien som rör Staffordshire bull terrier
§13.12 Staffetten samt Specialnummer
Staffetten nr 3 2013 blir ett fullspäckat nummer med Anna Hjulström
som tillfällig redaktör. Kostnaden för Staffetten ökar då medlemsantalet
gått upp.
Nr 4 2013 planeras bestå av julannonser, rapportering från SSBTK dagen
samt inbjudan till årsmöte och Vinterspecial. Nästa temanummer blir nr 1
2014.
Styrelsen frågar Anna om hon är intresserad av att fortsätta som
redaktör för Staffetten.
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Rikard jobbar vidare med Specialnumret och återkommer med mer info
nästa möte.

§13.13 SSBTK dagen
Karin vill att underlag kring hur man blir medlem i klubben skickas till
samtliga aktivitetspersoner. Caroline skickar ut detta tillsammans med
frågorna.
14 städer runt om i landet kommer arrangera träff samma tid och med
samma tipspromenad och allt är förberett och klart.
Svaren från tipspromenaden skickas till Caroline och resultat samt
vinnare presenteras på hemsidan och facebook. Det blir 4 priser totalt
plus ett års medlemskap till bästa icke medlem.
Styrelsen ger Caroline och Laila ansvar för att utse priser från shopen till
de vinnande medlemmarna.

§13.14 Arbetsbeskrivningar förtroendevalda och aktivitetspersoner
Förslag till arbetsbeskrivningar finns i Dropbox. Malin utser ansvariga för
de olika kommitteérna och sammanställer beskrivningar till nästa möte.
Samtliga ansvariga ser till att gå igenom sina delar.

§13.15 Medlemsmöte samt aktivitet hösten 2013
Stort intresse för föreläsningen med Leif Karlsson i Göteborg, ett fåtal
platser kvar.
Det kommer arrangeras ett antal medlems/uppfödarmöten i samband
med föreläsningar under hösten. Förslag på datum:
20/10 Stockholm, föreläsning med Kerstin Bergwall27/10 Göteborg, föreläsning ej klart.
16/11 Umeå, föreläsning ej klart.
Ytterligare tillfälle i södra Sverige undersöks av UK

§13.16 Övriga frågor
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Vid frågor på klubbens facebooksida svarar administratörerna Johanna
eller Camilla på dessa och hänvisar till PM.
§13.17 Nästa möte
Nästa möte via telefon 29/9 klockan 19.00

§13.18 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens
möte klockan 22.39

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare
Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör
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