
Möte Svenska Staffordshire Bullterrier Klubben 2018-10-21

Närvarande: Laila Mällinen, Cecilia Jonsson, Caroline Remula, Jennie Holmberg, Erika Sanfer, Emma
Josefsson (delvis), Jenny Ludvigsson (delvis).

Frånvarande: Nicklas Nuland och Yvonne Lundberg.

§ 10.1 Mötet öppnas

§ 10.2 Val av sekreterare

- Laila Mällinen

§ 10.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet

- Caroline Remula

§ 10.4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 10.5 Föregående mötesprotokoll

- Inget att rapportera.

§ 10.6 Inkomna skrivelser

- Upprättande av domarkompendium för exteriördomare (SKK)
- Artiklar om BPH från SKK
- Påminnelse om Avelskonferens, SvTek
- Inbjudan från SvTek att dela monter på My Dog
- Forskningsnyheter nr 7, 2018, från SvTek
- Påminnelse gällande anmälan om rasmonterplats My Dog.
- Information om aktsamhet i naturen, SKK

§ 10.7 Utgående skrivelser

- Inget att rapportera.

§ 10.8 Övriga rapporter

- SKK beslut  2018-08-23 att ärendet ej föranleder ytterligare åtgärd förutom att notering införs i
SKK:s register.

§ 10.9 Ekonomisk redovisning
- Resultat från augusti och september visar minus. Totalt för 2018 är resultat minus, årets 

resultat förväntas vara minus.

§ 10.10 Kommittéer

https://www.facebook.com/search/top/?q=ssbtk%202018#


Uppfödare-kommittén
- Haft första uppfödarmötet av två gällande RAS. Två uppfödare och en medlem var 

närvarande förutom UK.
- Det framkom inga nya synpunkter som ej arbetats med av UK redan.
- Uppfödare har uppskattat tidigare statistik som UK delat med sig av innan Avelsdata 

fanns. Denna tjänst finns ej från UK längre då Avelsdata finns tillgänglig för 
medlemmar.

- Till uppfödarmötet i Stockolm den 3 november är det tre anmälda. 
- Möte med AK har skett där samtal skett gällande Agria Breed profile. RAS-

revideringen behöver vara klar under 2019. Agria Breed profile är ej klar än för 
Staffordshire Bull Terrier.

- UK önskar ta med 500-analysen i RAS, oklart när den inväntas.
- UK uppger att de har allting under kontroll och att huvudfokus är RAS.

Tävlingskommittén
- Staffedagen har ägt rum på flera orter. Deltagandet var blandat på orterna där vissa orter 

hade flera och andra hade få besökare.
Utställningskommittén

- Se punkt Gränna och VS
MH/BPH kommittén

- MH har genomförts i Göteborg. Ena planerade tillfället ställdes tyvärr in då det ej fanns 
figuranter att tillgå. Ersättnings MH skedde några veckor senare.

Shopen
- Inget att rapportera

Sponsoring
- Avtal för ny sponsor är klart inför 2019.
- Arbete med sponsring inför VS kommer att påbörjas under november 2018.

Staffetten
- Material samlas in inför nästkommande nummer
- Blänkare kommer läggas ut på sociala medier och hemsida om att påminna medlemmar om 

att skicka in material 
Media

- Sänt in reportage om Gränna till Hundsport, fick enkom en notis.

§ 10.11 Gränna-19
- Domare är klara
- Planen är bokad
- Situationen med Grännastrandens Camping är utredd

§ 10.12 VS-19
- Allting är under kontroll gällande domare, ringsekreterare.
- Bokning av boende sker imorgon.
- Internetanmälan öppnas i början av november.

§ 10.13 ÅM-19
- Årsmöte sker söndagen den 3 februari 2019. Alternativ undersöks som är kostnadseffektiva
- Ordförande till årsmöte behöver undersökas, Jennie undersöker med SvTek

§ 10.14 Övriga frågor
- Montermaterial i form av vepor till My Dog och Stora Stockholm håller på att revideras.
- Framtida styrelsemöten, behöver samordnas utifrån förändrade arbetstider för 
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styrelsemedlemmar.

§ 10.15 Nästa möte
- 2018-11-29

§ 10.16 Mötet avslutas
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