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PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE  

SÖNDAG, 2014-11-12, TELEFONMÖTE 

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

ANMÄLT FÖRHINDER: SUZETTE ELESTEDT 

 

§9.1  Mötet öppnas 

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat. 

 

§9.2  Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Camilla 
Thörner. 

  

     §9.3 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

     §9.4  Föregående mötesprotokoll 

Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till 
handlingarna. 
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    §9.5   Inkomna skrivelser 

Nya ägare i rasen från Svetek, domarlista för utställningar 2015 beslut 
från Disciplinnämnden, info kring DNA tester, reklam för terrierderbyt i 
Jönköping, info om samlingsmonter på MyDog för numerärt små raser, 
nyhter från SKK:s utställningskommitté, bekräftelse från Tassashop 
gällande försäljning på Vinterspecialen, protokoll från DN, information om 
utbildningar från Studiefrämjandet, information gällande avelsstopp på en 
Staffordshire bullterrier, information om NKU BSI, mail från Daniel 
Andersson gällande Vinterspecialen, Svetek protokoll 5,6,7 & 8, 
forskningsnyheter 6 & 7, Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 
21-22/3 2015 i Stockholm, utvärdering av RAS och hälsoprogram, nya 
auktoriserade domare inom terrierraser.  

 

    §9.6   Utgående skrivelser  

Mail till Daniel Andersson, mail till First Hotel Billingehus, protokoll 
skickade till Svetek. 

     §9.7  Övriga rapporter 

Avelstoppet på en Staffordshire bullterrier, efter en rapport om 
oacceptabelt beteende vid en utställning, har tagits bort. 

§9.8   Ekonomisk redovisning 

9.8.1 Saldo 

För balansrapport och resultatrapport september och oktober, se bilaga 1-
4. Aktuellt saldo 228 077,75 SEK, se bilaga 5. 

85 263 kr plus hittills året 

9.8.2 Viktiga händelser 

Klickers med ssbtk logga inköpta till shopen.  

 
 
     §9.9   Kommittéer 

9.9.1 UK 

Sittande möte är planerat till 22/11. RAS finns nu hos SKK, bekräftad av 
Karin Drotz. UK har även stämt av med Svetek vilken RAS som ska 
utvärderas vid årsslutet och det är den nya. 
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  9.9.2 Tävling och träning 

Agilitykursen i Fagersta är avklarad och gick bra, 8 st deltagare. För 
rallylydnaden på Vinterspecialen, se §9.11. 

Caroline kollar på en rallylydnadskurs. 

  9.9.3 PR  

Johan söker RC för nya avtalet samt sponsring till Vinterspecialen. Arbetet 
med nya vepan till montrarna pågår. Johan bygger staket till Stora 
Stockholm. 

Bemanning till Stora Stockholm är nästan klar, det saknas ännu några 
medarbetare till montern på MyDog. Josefine lägger ut annonsen igen för 
att få ihop folk till detta 4-dagars event. Laila skickar saker från Shopen till 
Johan för Stockholm och detta skickas sedan vidare till Nicklas för 
Göteborg. 

Arbetet på Malmövalps monter gick bra.  

9.9.4 Utställning 

Beachflagga och ringsekreterartält ska köpas in, Johan ansvarar för dessa 
inköp. För vinterspecialen, se § 9.11 

Carl Ulfgren gör en annons till Bev och Alans böcker. 

9.9.5 MH/BPH 

Inget nytt. 

9.9.6 Medlem 

Antal medlemmar: 758 st, 1/11-14 

 

     §9.10  Årsmöte 2015 

Ordförande till mötet är klart. Mötet är beslutat att börja 11.00 på First 
Hotel Billingehus, Skövde. Rum är bokade på hotellet, rum till domare ej 
bokade. Styrelsen beslutar att betala rummen till styrelsemedlemmarna 
som arbetar på Specialen samt årsmötet. 

Två försäljare är klara. 

 

§9.11 Vinterspecialen 2015 

  Genomgång och diskussion inför Vinterspecialen. 



 4 

  Rallylydnaden beräknas starta klockan 08,00 och utställningen vid 11,00 

   

§9.12 Hemsidan 

Styrelsen har nu fått svar gällande domännamnet. Josefine öppnar ett 
konto hos Loopia och begär betalningsunderlag på de 600 kr som tidigare 
person lagt ut för klubbens räkning. 

 

§9.13 Nya stadgar 

Ingen respons från Terrierklubben gällande de nya stadgarna mer än att 
de emottagit vår fråga. Camilla jagar vidare 

 

§9.14 Jubileumsfond 2016 

Caroline Remula tar fram och presenterar förslag till Jubileumsfonden inför 
årsbokslutet.  

 

     §9.15 Inköp klubbkläder Shopen 

Malin A kollar vidare med mössor. Klickers är inköpta och finns i shopen. 
Caroline kollar tävlingspärmar 

  

     §9.16 Övriga frågor 

Domarkommitté; Förslag på att anordna ett seminarium för svenska 
domare och på så vis bidra till att öka kunskapen inom rasen. Johan kollar 
upp huruvida rasklubben får arrangera utbildningar seminarium för 
svenska domare.  

Staffetten nr 4 är under arbete, manusstopp 15/11. 

     §9.17 Nästa möte 

20150120, klockan 19.00 via telefon 

 

     §9.18 Mötet avslutas 

  Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Malin Ask 

Justeras    Justeras 

 

Johan Norgren, Ordförande  Camilla Thörner, Ledamot 


