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PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE
TISDAG, 2015-02-10, TELEFONMÖTE
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, CAROLINE REMULA, NICKLAS
NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,
JENNIE HAMMARQVIST

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

§12.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Suzette
Elestedt.

§12.3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§12.4 Föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till
handlingarna.
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§12.5 Inkomna skrivelser
Nya ägare i rasen, mail från medlemmar, mail från revisor, kallelse till
Terrierfullmäktige, nya regler från Jordbruksverket, mail från SKK gällande
CUA, SRD underlag från MyDog, beslut från Disciplinnämnden 23/1, mail
från Thorleif Wallqvist, mail från SBT club England gällande ögonlysning,
info från SKK om deras utvärdering av elekronisk signatur, nyhetsbrev för
styrelsefunktionärer, nya auktoriserade domare inom terrier,
Svetekprotokoll 11 & 12, mail från medlem gällande valphänvisning, mail
från First Hotel Billingehus.
§12.6 Utgående skrivelser
Mail till First Hotel Billingehus, protokoll till Svetek.

§12.7 Övriga rapporter
Johan Norgren blev intervjuad av Hundpodcasten- vår bästa vän och
pratade om Staffordshire Bullterrier.

§12.8 Ekonomisk redovisning
12.8.1 Saldo
Resultat och balansrapport Januari, se bilaga 1 och 2
12.8.2 Viktiga händelser
Inga övriga händelser
§12.9 Kommittéer
12.9.1 UK
Inget att rapportera.
12.9.2 Tävling och träning
8/2 genomfördes en rallylydnadsdag i Lidköping med 7 anmälda, två
deltagare lämnade tyvärr återbud pga sjukdom.
40 anmälda till rallylydnaden på Vinterspecialen, 4 klasser.
12.9.3 PR
Allt klart inför Vinterspecialen.
12.9.4 Utställning

2

7 ringsekreterare är klara till Gränna samt domare är klara. Boende och
resa bokat till domare. För Vinterspecialen se § 12.11
12.9.5 MH/BPH
Nicklas har varit i kontakt med Göteborgs BHK gällande MH efter
sommaren.
12.9.6 Medlem
Antal medlemmar 746 st 1/2 2015

§12.10 Årsmöte 2015
Malin och Nicklas ansvarar för utskrifter till årsmötet.
Förslag till budget 2015 är klart.
Revisionsberättelsen för 2014 är ej emottagen av styrelsen, Malin skickar
en påminnelse.
Malin kontaktar First Hotel angående kaffe och kaka.
Årets Staffords är klara, ramar inköpta.
Resultaten kommer offentliggöras innan årsmötet.

§12.11 Vinterspecialen 2015
Det saknas 2 funktionärer till Rallyn. Då det blivit många anmälda blir
det start på två banor.
Till middagen är det 11 personer som är anmälda, endast 3 medlemmar
utöver styrelsen och domare. Bord är bokat och maten förbeställd.
Transport av domare till Skövde är fixat, återresan är ej löst. Alternativet
som ligger är taxi.
Priser och foder sorteras på fredag kväll.
Samling 06.00 vid Blå Hallen.
Nicklas tar med beachflaggor, kompostgaller, 2 st ringlådor, SRD
underlag
Caroline tar med Shopen.
Fik står First Hotell för.
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Nicklas plockar ut nyckel på fredag kväll.
Johan har skickat ut PM, katalogen är skickad för tryck. Johan skickar PM
till ringsekreterarna.

§12.12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Jennie la fram förslag på ett program där man kan samordna
massutskick av mail. Jennie tar fram en SSBTK mall

§12.13 Nästa möte
Nästa möte är årsmötet 20150222 kl.11.00 på First Hotel Billingehus i
Skövde

§12.14 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Malin Ask
Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Nicklas Nuland, Ledamot
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