
PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE 
SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

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

FÖRHINDER: JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT

§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 

Laila Mällinen. 

 

    §4.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

    §4.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till 
handlingarna.

    §4.5 Inkomna skrivelser 

Nya ägare i rasen från SveTek, SKK söker folk som kan visa upp sina 
hundar i samband med Stockholms Hundmässa i December där SKK firar 
sitt 125 års jubileum, Checklista från SveTek för utställningar, Info om 

1



SveTeks nya tävlingssekreterare Fredrik Åhs, Inbjudan till Viltspårs SM 
14/9, SveTek protokoll, SRD protokoll gällande Stafford från Eskilstuna 
9/11 2013, upprop om hjälp vid utställningar i Skoghall och Östersund, 
inbjudan till Superhelg i Finland 6-9/8, uppmaning från Terrierpostens 
redaktör att rasklubbar och medlemmar ska skicka in bidrag till tidningen, 
ägaruppgifter från Little Frogs, Etiska regler gällande domare inom SKK, 
flaggning för nästa års Nordic Terrier Show 4-5/7 2015, Info från SveTek 
om att rasklubbar kan ansöka om bidrag för de kostnader 
Terrierfullmäktige medför, nyhet från SKK- ladda ner ditt CACIB online, 
Inbjudan till Match Show i Stockholm 12/6, nyhetsbrev från SKK, inbjudan 
grundutbildning Avelsfunktionärer 18-19/10, beslut från DN, annonser för 
terrierderbyt, nytt SRD.

§4.6 Utgående skrivelser 

Särskild uppgift är skickad till Skattemyndigheten. Betalningspåminnelse.

      §4.7 Övriga rapporter

Styrelsen beslutar att skicka en bok, en pikétröja samt klistermärke till 
medlem som tidigare hjälpt klubben i ett ärende 2012 där ersättning 
utlovades. 

Styrelsen beslutar att klubben ska köpa en blomsterkrans till Jeanette 
Kvarnlöfs begravning. Caroline Remula ombesörjer att beställa denna till 
ett värde av max 1000 kronor. 

§4.8 Ekonomisk redovisning

4.8.1 Saldo

För balansräkning och rapport April, se bilaga 1 och 2. Aktuellt saldo 20/5 
var 200 018 kronor, se bilaga 3.

4.8.2 Viktiga händelser

Shopen har fått en egen kassa. Betalningspåminnelse har skickats ut i 
ärendet kring den försvunna lådan då betalning enligt dom uteblivit. 

Vid arrangemang där klubben säljer shopen på plats, är det många som 
vill betala med kort. Caroline tar reda på hur mycket det kostar att köpa in 
en kortläsare anpassad till montering på telefon/surfplatta. 
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     §4.9 Kommittéer

4.9.1 UK

Grundutbildning för avelsfunktionärer i Sollentuna 18-19/10 2014. 
Styrelsen godkänner att samtliga 3 UK medlemmar medverkar på denna 
utbildning till en beräknad kostnad av ca 4000 kr.

Tre av fyra av vårens uppfödarmöten är klara. Det har tyvärr varit dålig 
uppslutning, endast ett fåtal på plats i Stockholm och Göteborg. Mötet i 
Skåne fick ställas in pga att ingen anmälde sig. Det återstår ett möte i 
Norrland där det hittills har kommit in anmälningar. 

4.9.2 Tävling och träning

Det har börjat komma in anmälningar till söndagens tävlingar i Gränna. 
Det mesta är klart till de olika grenarna. 

Klubben har beställt egna rallyskyltar och hållare, dessa levereras till 
Gränna. Rosetter sambeställs med utställningen.

4.9.3 PR

Samtliga klasser i Gränna är nu sponsrade och försäljare är klara. Viktigt 
att alla sponsorer och försäljare skickar in sina loggor så fort som möjligt

4.9.4 Utställning

Se paragraf för rasspecialen.

Ringträning i Katrineholm inställd pga att ingen anmälde sig.

4.9.5 MH/BPH

Klart med dubbel MH i Göteborg till hösten, anmälan är öppen på SBK 
tävling. Gå ut med info på hemsida och Facebook om arrangemanget.

14 staffords beskrevs i Nossebro 3-4/5 och alla deltagare var nöjda med 
helgen. 

En medlem har efterfrågat MH i Stockholmsområdet. Inget aktuellt just nu 
då det under våren arrangerades i Katrineholm.

4.9.6 Medlem

Inga nya mail gällande medlem. 1/5 2014 var medlemsantalet 715 st 

     §4.10 Shopen
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Order till Alan lagd, tas med till Gränna. 

Nya kläder till shopen behöver inhandlas. Beslutades att ta in pris på 
svarta t-shirts med logga från Arrak Outdoor. 

Shopen sålde i April för 1027 kr. 

§4.11 Rasspecialen I Gränna

Genomgång och lägesrapport inför Specialen. Nina Bjurström kommer 
sammanställa katalogen.

Byggnation av utställningsområde påbörjas klockan 13,00 på fredagen. 
Innan området är klart, tillåts inte resning av privata utställningstält. 

§4.12 Medlemsmöten

Planering av medlemsmöten inför hösten 2014. Förslagvis läggs dessa i 
samband med Staffedagen i september. Suzette kollar över och 
återkommer med förslag på lämpliga orter för möte i samband med 
aktivitet. 

§4.13 Staffetten

Staffetten nummer 2 2014 är klar för korrläsning. Nummer 3 2014 blir 
temat Rasspecialen. 

§4.14 Hemsidan och Facebook

Avtal gällande nya hemsidan skickat till David Hermansson.

Diskussion kring ett antal inlägg på Facebooksidan de senaste dagarna. 
Stundtals svårt för administratörer att avgöra om inlägget är Ok eller ej. 
Samtliga styrelsemedlemmar ombeds läsa igenom reglerna tills nästa möte 
och komma med förslag om revideringar. Alternativet är en sida istället för 
grupp där endast administratör kan göra inlägg. 

     §4.15 Övriga frågor

Under utställningen i Hässleholm inträffade en tragisk incident för alla 
inblandade där en Stafford attackerade en annan hund vid ringen. 
Styrelsen kommer att följa ärendet hos SKK och Disciplinnämnden.

Förslag att uppmärksamma medlemmar som deltar i SM i de olika 
tävlingsgrenarna.
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     §4.16 Nästa möte

Telefonmöte 20140617, klockan 19.30

      §4.17 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat

Vid protokollet

Malin Ask

Justeras Justeras

Johan Norgren, Ordförande Laila Mällinen, Ledamot
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