
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2018-02-18 18,00 via telefon

§ 2.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Cecilia Jonsson, 
Laila Mällinen, Emma Josefsson, Jenny Ludvigsson & Erika Sanfer 

§ 2.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 2.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Yvonne Lundberg 

§ 2.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 2.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 2.6 Inkomna skrivelser
– Nya ägare i raser tillhörande SvTek
– SvTek tävlingssekreterare information 
– SvTek protokoll 

§ 2.7 Utgående skrivelser
– Nej

§ 2.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 2.9 Ekonomisk redovisning 
– Januari + 17 616 ,80: - kr
– VS-18 ej klart 
– Viktiga händelser: Nej 



§ 2.10 Kommittéer
Utställningskommittén:

- Ledamöter i styrelsen kommer gå CUA utbildning
- 15 mars skall ansökan vara inlämnad gällande 2020 års utställningar 

            Uppfödarkommittén  
- Kerstin Bergvall har avslutat en del i studien demodex, studien har hittat en skyddande

faktor/gen samt hittat en riskfaktor/gen. 
- Studien använder sig av raserna Mops & Staffordshire Bullterrier. 
- Studien önskar mer material från fria & belastade hundar 
- UK kommer att kontakta Kerstin Bergvall för ytterligare information 
- En studie i Finland har funnit samband gällande atopisk dermatit och kostens 

betydelse, en påbyggnads studie kommer att göras 

            Tävlingskommittén 
- WP dag i Gränna-18

            MH/BPH kommittén
- MH bokat 8 september 16 st. platser Gbg BK
- Kontakta kommittén om medlemmar önskar hjälp att arrangera BPH om minst sex 

hundar/dag, information till medlemmarna kommer att delges   

Monter
- Nytt material till Stockholm, Göteborg & Malmö skall tas fram 
- Ansvarig Stockholm: Caroline Remula 
- Ansvarig Göteborg: Yvonne Lundberg & Jenny Ludvigsson 
- Ansvarig Malmö: Maria Manning 

            Shopen
- Annonsera sammankallande inom kort 

Sociala medier
- Ansvarig FB: Emma Josefsson 
- Ansvarig hemsida: Jennie Holmberg 

            Annonser
- Caroline Remula sammankallande 
- Klart med annonser för Gränna-18
- En generell annonsmall skall tas fram 

            Sponsorer
- Laila Mällinen (sammankallande) & Yvonne Lundberg 
- Nytt foderavtal efter årsskiftet skall tas fram  



Staffetten 
- Sammankallande Sari Taipale 

 Nyhetsbrev & terrierposten
- Sammankallande Emma Josefsson
- Nyhetsbrev Emma Josefsson
- Terrierposten Erika Sanfer

§ 2.11 Gränna-18
- Bordläggs till sittande möte 

§ 2.12 VS-19
- Halmstad hundarena 
- Ingen gemensam utställning med Bullterrier & AM-Staff 

§ 2.13 Int. Staffordmatch 
- Ansvarig: Carina Sjögren
- Budget på 5000: - kr 
- Reportage till staffetten 

§ 2.14 VS-18 hantering av hund
- Medlemmar har inkommit med åsikter gällande hantering av öppenklasstik, 

juniorhane & valp i utställningsringen
- Ssbtk kommer förtydliga förutsättningar till samtliga domare och ringsekreterare inför 

våra kommande utställningar 
- Generell information och förhållningsregler & hundhållning kommer att publiceras

§ 2.15 Övriga frågor
- Nej

§ 2.16 Nästa möte
- 2018-03-11 kl. 18,00 via telefon 

§ 2.17 Mötet avslutas 
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet och tackar styrelsen för ett trevligt första 

möte 

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg                                   Justeras Yvonne Lundberg 




