PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE
SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN
TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON,
CAROLINE REMULA, LAILA MÄLLINEN
FRÅN VALBEREDNINGEN. JANINA BJÖRKMAN
FÖRHINDER: JENNIE HAMMARQVIST

§6.1

Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§6.2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Laila
Mällinen.

§6.3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6.4

Föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till
handlingarna.
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§6.5

Inkomna skrivelser
Mail från Maria Nordin gällande SRD, mail från Jonas Johansson, mail från
Daniel Andersson gällande anatomiföreläsning se paragraf 15, mail från
Daniel Andersson gällande Facebook, inbjudan till SolvallaExpo och
Hundens dag 23-24/8, mail från Svetek med nya ägare i rasen, nyhetsbrev
från SKK:s föreningskommitté, Polistillstånd Gränna, Nyhetsbrev från SKK
juli-14, protokoll nr 3 från CS, tillträdesförbud för person inom SKK, beslut
från DN gällande The Blue Legend där avelsförbudet hävs, nya
auktoriserade domare inom Svetek där Monica Vikner Stafberg är ny
domare på staff, nyheter från SKK:s utställningskommitté, tidsplan för
kommande regelrevidering inom SBK, SRD utgåva till
ringsekreterarpärmar, info om enkäten på skk.se, Svetekprotokoll 3 och 42014, ansökan om utökning av rasregister gällande Martin Johansson, info
om Hamiltonplaketten.

§6.6

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§6.7

Övriga rapporter
DN har tagit beslut i att häva avel och utställningsförbudet som
tillämpades i våras på en staffordshire bullterrier.

§6.8

Ekonomisk redovisning
6.8.1 Saldo
För balansräkning och rapport Juni och Juli, se bilaga 1, 2, 3 och 4.
Aktuellt saldo 256 299,93 kr kronor.
6.8.2 Viktiga händelser
Samtliga fakturor från rasspecialen är ej emottagna varför slutgiltig
rapport kommer på nästa möte.
Sålt i shopen hittills i år 29 498 kr.

§6.9 Kommittéer
6.9.1 UK
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L2hga och HC listan är uppdaterad. Samtliga UK medlemmar är anmälda
till avelsutbildningen i höst.
RAS är nu vidareskickad till SKK:s avelskommitté.
6.9.2 Tävling och träning
Helgkurs i agility för Christina Beskow är planerad till första helgen i
Oktober i Fagersta.
6.9.3 PR
Camilla pratar med Carl Ulfgren gällande nya montrar. Platser bör bokas
upp till Stockholm och Göteborg. PR behöver även ta kontakt med Maria
gällande Malmö.
Sponsorerna från Gränna behöver ut på hemsidan, Josefine kontrollerar
med webmaster.
6.9.4 Utställning
Utställningen i Gränna är avklarad med bravur, styrelsen vill rikta ett stort
tack till alla som hjälpte till att göra denna helg fantastisk! Önskemål från
utställningskommittén att köpa in nya tält med SSBTK:s logga inför nästa
år då ringsekreterartälten blåste sönder. Johan tar in priser på tälten. Det
behövs även en beachflagga till den femte ringen. Nicklas Nuland kollar
upp vart flaggorna är inköpta och tar in pris.
Caroline tar kontakt med Amalias hotell och bokar 5 rum till domarna inför
2015. 5 st 4 bäddstugor är bokade på campingen till 2015.
Johan har fått förslag på domare inför 2015.
Förslag att redan nu jobba fram en arbetsgrupp inför 2015. Beslutades att
göra en annons och publicera i Staffetten om att det eftersöks folk till ett
arbetslag 2015.
6.9.5 MH/BPH
Dubbelmh i Göteborg första helgen i Oktober. Allt är klart men det är
hittills få hundar anmälda. Caroline skickar ut ett mail och påminner om
att anmäla.
6.9.6 Medlem
Antal medlemmar: 778 st. Välkomstpaket skickas ut till alla nya
staffordägare.
Föreläsning under hösten på Västra Djursjukhuset planeras, återkommer
med datum.
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Medlemsmöte planeras för hösten 2014.

§6.10 Staffedagen
Staffedagen 2014 kommer gå av stapeln 13 september klockan 12.00.
Caroline gör frågor till tipspromenaden och Laila väljer ut priser till
vinnarna. Suzette kommunicerar med aktivitetspersonerna och tar emot
anmälningar om folk som vill arrangera på sin ort. Annons måste med i
Staffetten, Jennie gör klart denna.

§6.11 Vinterspecialen 2015
Planering inför Vinterspecialen 2015 påbörjad.
Diskussion kring ort, lokal, domare samt arrangemang.

§6.12 Hemsidan
Domännamnet ägs av tidigare styrelsemedlem, Johan tar kontakt med
denne så klubben kan få tillgång till .se adressen. Om inte personen i
fråga vill överlämna adressen får vi ta .eu som domännamn.

§6.13 Nya stadgar
Camilla tar kontakt med Svetek gällande de stadgeändringar som
beslutades på årsmötet.

§6.14 Uthängningar
Senaste tiden har det blivit allt mer frekvent med uthängningar av
medlemmar på offentliga forum, både valpköpare och uppfödare. Detta är
oerhört negativt för rasklubben och för våra medlemmar samt den
öppenhet klubben strävar efter. Detsamma gäller uthängningar av
förtroendevalda vilket gör att det kommer bli allt svårare att bilda en
styrelse och säkra klubbens framtid.
Camilla har varit i kontakt med SKK och frågat om de har någon
åtgärdsplan mot detta fenomen som figurerar även på många andra
ställen.
Rasklubben har inte rätt att vidta några disciplinära åtgärder men det
åligger varje medlem att agera efter de regler SKK har. Vill en enskild
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medlem göra en anmälan på en annan medlem görs detta till SKK:s
disciplinnämnd. Klubben ska tydliggöra riktlinjer och regler från SKK
gällande bemötande och etik på Facebook och på hemsidan.

§6.15 Seminarium i Anatomi
SSBTK har fått förfrågan om att vara delaktiga i arrangemanget av en
föreläsning/workshop med rasspecialister inom ämnet staffens anatomi.
Styrelsen tackar återigen för förfrågan men avstår och önskar
arrangörerna lycka till och ett härligt arrangemang samt hoppas på fler
förfrågningar i framtiden.

§6.16 Facebook, byte från grupp till sida
Medlemmar på klubbens facebooksida har svårt att följa och acceptera
sidans regler. Detta innebär att administratörerna är hårt belastade och
ibland har svårt att se alla inlägg och kommentarer som bryter mot
reglerna vilket skapar mer diskussioner. Det är även mycket svårt för
klubben att använda gruppen som en informationskälla i det stora flödet.
En sida hanteras lättare av administratörerna som kan styra över
innehållet på sidan på ett mer överskådligt sätt.
Beslutades att byta Facebook gruppen till en sida med en övergångsperiod
där information kring bytet är tydligt. Reglerna kommer att vara samma
med undantaget att administratörerna kommer godkänna alla inlägg innan
de publiceras.

§6.17 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§6.18 Nästa möte
Telefonmöte 20140929 kl. 19.00

§6.19 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

5

Vid protokollet

Malin Ask
Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Laila Mällinen, Ledamot
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