
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2017-11-02 19,00 via telefon

§ 8.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Johan Norgren, Nicklas Nuland, Niklas Jerbrant, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, 
Cecilia Jonsson, Josefine Pettersson, Emma Josefsson & Laila Mällinen 

§ 8.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 8.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Niklas Jerbrant

§ 8.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 8.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 8.6 Inkomna skrivelser
– Auktorisation exteriördomare  
– Nya ägare i raser tillhörande SvTek
– Årets bragdhund
– Stipendium för funktionärer 2017
– SvTek rapportering/ handboken 
– Rasklubbstorget My Dog
– SvTek information 
– SvTek protokoll
– SvTek terrierfullmäktige 2018 

§ 8.7 Utgående skrivelser
– Nej

§ 8.8 Övriga rapporter
– Nej



§ 8.9 Ekonomisk redovisning 
– September månad – 116,80: - kr
– Fram till sista september + 5 945,19: - kr
– Gränna-17 – 10898: - kr 
– Inga viktiga händelser 

§ 8.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- UK har haft möte, diskuterat upplägg inför kommande verksamhetsår 
- UK kommer under kommande verksamhetsår fokusera på uppsökande verksamhet 

istället för sittande möten  
- Generellt efterfrågar flertalet raser alternativa mötesformer 
- Åsa & Emma 18 november index utbildning SKK 

           Tävlingskommittén  
- Agilitykurs Falkenberg två dagar, 1000: - kr per person, fem st. anmälda 
- Agilitykurs Filafors i slutet av november
- Nose-work kurs Lidköping 7 st. anmälda  

            Utställningskommittén 
- Se VS-18

            MH/BPH kommittén
- MH 14 oktober Sandviken 7 st. genomförde MH
- MH 29 oktober Göteborg 14 st. genomförde MH  
- 500 analysen BPH, analys material är under arbete. Inget klart besked när det är dags 

för publicering 

Aktivitetskommittén
- Prova-på agility i Mora genomfört, 4 st. genomförde 

            Shopen
- Inköp VS liknande upplägg från föregående år 
- Offertförfrågan ligger ute på inköp av profilartiklar 

            Sponsring
- Arbetet inför VS-18 påbörjat

            Staffetten
- Julannonser 
- Sponsring VS
- Intervju vinnare Viltspårs-SM 

Media
- Inget att rapportera 

§ 8.11 VS-18
- Genomgång av arbetslista samt ansvarsområde 
- SvTek godkänt domare 



§ 8.12 Årsmöte-18
- Allmän info
- Boka hotell & lokal  
- Skicka in verksamhetsplan & berättelse senast sista december till Nicklas 
- Nicklas trycker upp allt material 

§ 8.13 Övriga frågor
- Nej

§ 8.14 Nästa möte
- 2017-12-07 kl. 19,00 

§ 8.15 Mötet avslutas 
- Ordförande Johan Norgren avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren                                   Justeras Niklas Jerbrant 
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