
PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE 

SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA 
MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, 
SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON

INBJUDNA: CAROLINE REMULA, ADJUNGERAD KASSÖR SAMT JANINA 
BJÖRKMAN FRÅN VALBEREDNINGEN.

§2.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat.

§2.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes 

Laila Mällinen. 

 

    §2.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

    §2.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till 
handlingarna.

    §2.5 Inkomna skrivelser 

Information om webtjänst för utställningar, Nya ägare inom rasen från 
Svetek, enkät kring organisation av rasklubbar från Svetek, kallelse till 
Terrierfullmäktige, information från SKK angående SRD, BHP annons från 
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SKK till klubbtidningar, info från SKK om internationellt 
dopningsreglemente, information om nytt FCI arvode för 
utställningsdomare från och med 20140101, textmaterial till 
utställningskataloger vid officiella utställningar, nyhetsbrev för 
styrelsefunktionärer från SKK, Svetekprotokoll 11,12 samt 13, mail från 
Daniel Andersson, mail från Thorleif Wallqvist.

§2.6 Utgående skrivelser 

Uppgifter om nya styrelsen skickad till SKK samt Svetek. 
Verksamhetsberättelsen för 2013 skickad till Svetek.

      §2.7 Övriga rapporter

Johan anmäler sig till Terrierfullmäktige. Johan svarar på mailen från 
Daniel och Thorleif.

§2.8 Ekonomisk redovisning

2.8.1 Saldo

Resultat för Januari, Februari samt balansräkning, se bilaga 1, 2 samt 3. 
Aktuellt saldo på kontot: 184 118,97 SEK

2.8.2 Viktiga händelser

Resultat för Vinterspecialen är ej klart då samtliga fakturor ej ankommit. 

Tisdagen 4/3 kommer det vara en telefonförhandling med tingsrätten 
angående den försvunna lådan. Caroline representerar SSBTK.

Shopen sålde för 1776 kronor i Februari.

Det var ett tydligt önskemål från årsmötet om ett bättre 
bokföringsprogram inom klubben. Caroline har tagit in olika förslag och 
föreslår Visma. Kostnaden är 2490 inklusive moms, support och service 
det första året och sedan 1265/år. Styrelsen beslutade att köpa detta 
bokföringsprogram, Caroline ansvarar för att det görs. 

Efter denna punkt lämnade Caroline Remula mötet.

     §2.9 Kommittéer

2.9.1 UK
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UK består av: Malin Toivainen (sammankallande), Eva Lindqvist samt Maria 
Thörnlund. 
UK har haft sitt första möte, se bilaga 4 för minnesanteckningar. 
Det planeras separata medlems samt uppfödaremöten under våren på 
flertalet platser i Sverige.
Malin T tar kontakt med Svetek angående senaste RAS för lägesrapport 
kring denna. 
UK kontaktar även Svetek angående rapportering till AK.
Beslutades att UK kontaktar Marianne och frågar om hon kan fortsätta 
som kontaktperson för EP forskningen. 
Det har inte kommit någon inbjudan till Avelsrådsutbildning än.
Diskussion kring att ha en publik EP lista. Mötet beslutade att denna fråga 
ska ställas på uppfödare samt medlemsmöten under våren.
Malin A föreslog att uppfödarutbildningar kan arrangeras av rasklubben 
genom Studiefrämjandet.

2.9.2 Tävling och träning

Tävlingskommittén består av: Camilla Thörner (sammankallande), 
Johanna Karlsson, Mia Lindgren samt Elin Lilja. Flera personer är 
tillfrågade och Camilla inväntar svar. 
Johanna och Elin kommer ansvara för agilityn i Gränna och planerar även 
en träningsdag för agility under våren. Flera träningsträffar inom olika 
grenar planeras.
Mötet beslutade att gratulationer till titlar hädanefter kommer publiceras i 
Staffetten.

2.9.3 PR

PR kommittén består av: Camilla Thörner (sammankallande), Sophia 
Johansson samt Carl Johan Ulfgren.
PR har börjat se över nya roll-ups samt en nya vepa till rasmontrarna, 
återkommer med offerter. Förslag att utlysa en medlemstävling för design 
av dessa. Tackbrev till sponsorer på Vinterspecialen är skickade och Royal 
Canin ska kontaktas. 

Nicklas föreslår två föreläsningar på Västra Djursjukhuset i Göteborg under 
året. 

2.9.4 Utställning

Utställningskommittén består av: Johan Norgren (sammankallande), 
Nicklas Nuland samt Jennie Holmberg. 
Kommittén kommer ha ett sittande möte 20140404 hos Nicklas Nuland.
Domare, resor för domare samt hotell till domare är klart inför Gränna. 
Johan tar kontakt med ringsekreterarna från förra året. 
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Ny vandringspokal för årets utställningsstafford beställs och skickas sedan 
till 2013 års vinnare Eva Lindqvist.

2.9.5 MH/BPH

MH/BPH kommittén består av: Nicklas Nuland (sammankallande), Malin 
Ask, Yvonne Lundberg samt Emilie Ahlberg. 

Ett fåtal platser finns kvar på MH:t i Nossebro. 4+5 platser av 12/8 platser 
är bokade på BPH i Bjuv och Göteborg. MH i Katrineholm 5/4, 1 plats kvar. 

Ut med mer info om BPH på hemsida samt facebook. 

MH i Göteborg planeras till hösten. 

2.9.6 Medlem

Medlemsantal: 737 st. Johan Norgren fortsätter som 
medlemsansvarig/kontaktperson. 
Inga nya mail gällande medlemskap.

     §2.10 Hemsidan/Facebook

Diskussion kring nya hemsidan. Beslutades att färdigställa och gå över till 
den sida David byggt. Josefine tar kontakt med David om upprättande av 
avtal. Johan tar kontakt med webmaster och går igenom upplägg och 
kontaktuppgifter för nya sidan. 

Det har inkommit en del klagomål från medlemmar angående innehåll som 
publiceras på klubbens facebooksida, det gäller framförallt bilder på 
blandrashundar. Då detta tidigare inte varit ett problem har inte frågan 
uppmärksammats. Styrelsen beslutar att revidera reglerna till att inlägg 
ska vara relaterade till Staffordshire Bullterrier då det är en rasklubbssida.

Administratörerna kommer hädanefter skicka regler för sidan samt info om 
medlemskap till nya medlemmar som släpps in i gruppen.

§2.11 Rapportering och resultatvisning Staffordlistor 2014

Styrelsen beslutade att samtliga listor ska presenteras med topp 10 2014. 
Sammankallande i tävlingskommittén ser till att informationen går ut till 
personerna som sammanställer resultaten.
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§2.12 Medlemsmöten och föreläsningar 2014

UK planerar medlemsmöten samt uppfödarmöten under våren, 
föreläsning i Göteborg genom Västra Djursjukhuset. 

Samtliga styrelsemedlemmar ska fundera till nästa möte och presentera 
förslag på föreläsningar/aktiviteter. 

§2.13 Staffetten

Nummer 1 av Staffetten är något försenad men kommer skickas ut så 
fort som möjligt. Nina Bjurström kommer att ta över som redaktör från 
och med detta nummer. 

Kontaktperson för Staffetten är Johan Norgren. Viktigt att samtliga 
kommittéer samt aktivitetspersoner bidrar med material, förslag på att 
varje kommitté har några stående rader i varje nummer. 

§2.14 Inköp Shopen

Johan ser till att vi beställer mer prints. Laila kontaktar Alan angående 
inköp av mer halsband och koppel, dock kommer vi inte köpa in mer 
böcker eller statyer i nuläget. Önskemål om nytt klubbsortiment av 
kläder. Laila samordnar detta men samtliga styrelsemedlemmar hjälper 
till att lägga fram förslag. 

     §2.15  Övriga frågor

Diskussion kring de senaste dagarna klimat på sociala medier.

     §2.16  Nästa möte

Telefonmöte 20140406, klockan 19.00

      §2.17 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat
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Vid protokollet

Malin Ask

Justeras Justeras

Johan Norgren, Ordförande Laila Mällinen, Ledamot
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