Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2017-12-07 19,00 via telefon
§ 9.1 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
– Frånvarande:
– Laila Mällinen
§ 9.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 9.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Niklas Jerbrant
§ 9.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 9.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 9.6 Inkomna skrivelser
– Nya ägare i raser tillhörande SvTek
– SvTek information
– SvTek protokoll
– SvTek kallelse terrierfullmäktige
– SvTek inbjudan
– Information index
– SKK dataskyddsförordningen
– Forskningsnyheter
– CS protokoll
– My Dog 2018
§ 9.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 9.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 9.9 Ekonomisk redovisning
– – 2910,50: - kr i oktober
– Fram till sista oktober + 3034,60: - kr
– Inga viktiga händelser
§ 9.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
- UK har varit på utbildning i Stockholm gällande index
- UK möte i Göteborg inställt pga. för få anmälda (2 st.)
- UK möte i Stockholm är det i dagsläget 1 st. anmäld
Tävlingskommittén
Styrelsen beslutar att införa årets stafford i nose-work
Statuter årets stafford i nose-work beslutades
Förslag på förändrade statuter i lydnad, bruks, agility & rallylydnad där det skall ges
tre poäng extra vid deltagande i SM
- Statuter viltspår behövs justeras, SvTek kontaktas
- Tävlingskommittén har arrangerat två agilitykurser och en prova-på nose-work
-

-

Utställningskommittén
Se VS-18

-

MH/BPH kommittén
Inget att rapportera

-

Aktivitetskommittén
Inget att rapportera

-

Shopen
Offertförfrågan ligger ute på inköp av profilartiklar
Inköp från AE klart
Offert från leverantör av pins
Eventuellt inköp av klicker
Avsluta inköp av ej stafferelaterade produkter pga. momsregler

-

Sponsring
Har kontaktat VOM och Agria
Det som måste fyllas är annonser och sponsorer till skojklasserna

-

Staffetten
Kontakta tryckeri gällande överexponerade exemplar

-

Media
Styrelsens privata telefonnummer är frivilligt att publicera på hemsidan

§ 9.11 VS-18
- Genomgång av arbetslista samt ansvarsområde
- Medlemsmiddag 20,00, där klubben ger en subvention på 100: - person
- Kontakta veterinärstation för att underlätta för utländska utställare
- Bestyrelse: Emma, Niklas & Laila
- Kommissarie: Johan
§ 9.12 Facebook / Webb
- Meddelandefunktionen på Facebook stängs av, hänvisas till epost.
- Tydliggörande i ovanstående fråga publiceras
§ 9.13 Övriga frågor
- Nej
§ 9.14 Nästa möte
- 2018-01-11 kl. 19,00
§ 9.15 Mötet avslutas
- Ordförande Johan Norgren avslutar mötet

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren

Justeras Niklas Jerbrant

