Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2018-01-11 19,00 via telefon
§ 10.1 Mötet öppnas
– Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Johan Norgren, Nicklas Nuland, Niklas Jerbrant, Caroline Remula, Yvonne Lundberg,
Cecilia Jonsson, Josefine Pettersson, Laila Mällinen & Emma Josefsson
§ 10.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 10.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Niklas Jerbrant
§ 10.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 10.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 10.6 Inkomna skrivelser
– Nya ägare i raser tillhörande SvTek
– Dataskyddsförordningen
– SvTek handboken 3.0
– Beslut från disciplinnämnden
– Rallylydnad domarutbildning
– SvTek specialklubbsstadgar
– SvTek tävlingssekreterare information
– SvTek information utställning
§ 10.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 10.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 10.9 Ekonomisk redovisning
– November + 1269,50: - kr
– December + 5418,95: - kr
– Året 2017 + 8083,90: - kr
– + 239 283,33: - kr i omsättningstillgångar
– Viktiga händelser: Bokslut inskickat till revisorerna
§ 10.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
- UK har haft möte, information delgavs
- UK möte i Stockholm inställt pga. för få anmälda (4 st.)
- Från den 16 januari finns index på avelsdata
- UK samt MH/BPH kommittén kommer genomföra ett gemensamt möte när 500
analysen är klar.
Tävlingskommittén
- Helgkurs i lydnad 7–8 april under Malin Erlandsson, plats Backamo
Utställningskommittén
- 15 mars skall ansökan vara inlämnad gällande 2020 års utställningar
-

MH/BPH kommittén
MH bokat 8 september 16 st. platser Gbg BK

-

Aktivitetskommittén
Styrelsen beslutar att avveckla aktivitetskommittén

-

Shopen
Pins är beställt
Ringclips och filtar är beställt

-

Sponsring
Arbetet inför VS fortskrider

-

Staffetten
Inget att rapportera

-

Media
Meddelandefunktionen på FB tas bort

§ 10.11 VS-18
- Genomgång av arbetslista samt ansvarsområde
- Väsby veterinärstation är klara
- Utkastkatalog inom kort
- Möbler bokas, försäljare får stå för egna möbler

§ 10.12 ÅM-18
- Inga motioner inkomna
- Styrelsen kommer lämna proportion till årsmötet
- Alf Andersson är mötesordförande
- Genomgång av arbetsuppgifter
§ 10.13 Övriga frågor
- Redovisning av de extrainsatta medlemsmötena & publicering
§ 10.14 Nästa möte
- ÅM-18
§ 10.15 Mötet avslutas
- Ordförande Johan Norgren avslutar mötet och tackar styrelsen för ett trevligt
samarbete under det aktuella verksamhetsåret

Nicklas Nuland

Justeras Johan Norgren

Justeras Niklas Jerbrant

