
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2018-11-29 18,00 via telefon

§ 11.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Yvonne Lundberg, Cecilia Jonsson, Emma Josefsson   
Caroline Remula & Erica Sanfer

– Frånvarande:
– Laila Mällinen & Jenny Ludvigsson  

§ 11.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 11.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Emma Josefsson

§ 11.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 11.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 11.6 Inkomna skrivelser
– SvTek inbjudan till utbildning
– Auktorisation exteriördomare
– SvTek utmärkelser & stipendier 
– Nomineringar SKK’s förtjänsttecken & Hamiltonplaketten 
– SvTek protokoll 
– Beslut från disciplinnämndens sammanträde  
– Årets stafford/ motion 
– Forskningsnyheter 
– SvTek årsmöteshandlingar  
§ 11.7 Utgående skrivelser
– SvTek uppfödarmedalj ansökan 

§ 11.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 11.9 Ekonomisk redovisning 
– Oktober -7882: - kr



– Sista oktober -11 068: - kr

§ 11.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- Uppfödarmöte i Stockholm genomfört, sju st. kennlar medverkade. Allmän diskussion 
med önskemål om fler möten

- Diskussion gällande verkansgraden av sittande möten kontra dess kostnad 
- Diskussion att kunna nå det representativa urvalet på möten, tvärsnittet av 

uppfödarkåren, kunna nå större del av uppfödarna samt målsättning 
- Sociala möten
- SvTek eller UK har ej fått Agria Breed profile, oklart när den blir tillgänglig 
- 500-analysen har UK blivit informerade om att den ej är klar, två raser har i dagsläget 

fått sin 500-analys 
- Agria Breed Profile samt 500-analysen måste vara en del i revideringen av RAS 
- Framtiden för kommittén diskuterades och dess utveckling & arbete  

           Tävlingskommittén  
- Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse under arbete 
- Kommittén utökas pga. belastningen i Gränna
- Rekrytering av domare under arbete 

            Utställningskommittén 
- Se Gränna-19 & 19 samt VS 19

            MH/BPH kommittén
- MH Göteborg 14 platser genomfört 

            Shopen
- Shopens material fotograferas 
- Mailkontakt med leverantörer 
- Beställning inför VS-19
- Profilmaterial inför Stockholmsmässan 

Sponsring
- Några klass sponsorer klara 
- Några leverantörer klara 
- Presentkort klara 
- Sponsrade kläder till VS & Gränna 
- Framtida sponsring, klasser, annonser & försäljning skall betalas kontant, ej med 

material

Staffetten
- Fungerar mycket väl, mycket uppskattning från medlemmarna 

Media
- Allt under kontroll, d.v.s. hemsida & FB 



- Nyhetsbrev publiceras snart 
- Vissa tekniska bekymmer med utskick
- Kommittén utökas med personal som har önskvärd media & teknisk kompetens  

§ 11.11 Gränna-19
- Bordläggs

§ 11.12 VS-19
- Nicklas & Yvonne rekar platsen inom kort
- Boka bord & stolar 
- Anmälan går ut 7 januari 2019 
- Ökad resekostnad för ringsekreterare

§ 11.13 ÅM-19
- 2019-02-03 Halmstad kl.11
- Mötesordförande kontaktas 
- Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skickas in till sekreterare innan årsskiftet
- Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan två veckor innan årsmötet 

§ 11.14 Övriga frågor
- Avtalet med VoM löper ut vid årsskiftet 

§ 11.15 Nästa möte
- 2018-

§ 11.16 Mötet avslutas
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg                                   Justeras Emma Josefsson


