
Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen:
Ordinarie årsmöte avhölls i NBV Halland Halmstad 2019-02-03 kl. 11.00

Styrelsen:
Styrelsen har haft 9 styrelsemöten samt ett konstituerande möte.

Styrelsen sammansättning 2019:
Under året har styrelsen haft nedanstående utseende, siffran i parantes anger 
antal ggr som ledamot varit frånvarande.
Funktion & namn:
Ordförande Jennie Holmberg
Vice ordförande Yvonne Lundberg (1)
Kassör Caroline Remula (2)
Sekreterare Nicklas Nuland 
Ledamot Laila Mällinen (1)
Ledamot Emma Josefsson (5)
Ledamot Cecilia Jonsson (4)
Suppleant Jenny Ludvigsson (3)
Suppleant Henny Carlstedt (1)
Firmatecknare Jennie Holmberg & Caroline Remula
Protokollen har under året publicerats på ssbtk hemsida, valberedningen har 
varit representerade på ett antal möten under året.

2019 års Stafford:
Utställning: (BIR) C.I.B. & SE&NO UCH DK JV-17 NO JV-17 NO V-17 NO 
V-17 NORDIC CH SE V-19 Harrystaff's Yukon, ägare: Mikaela och Britt-Marie 
Jansson
Utställning BIM: (BIM) NO JV-17 NO UCH SE UCH Mirenzo's Peach Canei, 
ägare: Katarina Lillieholm 
Agility: SE AG(HOPP)CH, SE AGCH Titti, förare Christina Beskow 
Rallylydnad: RLD A, RLD F, RLD N, SE RALLYCH Rosa Parks Athena - 
Lava Malin Olofsson 
Viltspår: SE VCH Anoifs Havanna Ann-Kristin Nilsson
Bruks: SPH III, SÖKH I Ballstaff Razzel – Louise Buckau 



Lydnad: LPII, RLD A, RLD F, RLD N, SE LCH, SE RALLYCH Minipina's 
Damn Good N Ready - Keela Tommy Haukeland 
Nosework: LD STARTKLASS Blondietales Walk Under Ladders - Tuva Jonna 
Hynynen
Freestyle: Heart of Fame Touch Of Gold Jessica Laxén

Antal medlemmar:

Helbetalande 843 st. (2018 839 st.)

Familjemedlem 48 st. (2018 48 st.)

Valpköparmedlem 33 st. (2018 39 st.)

Utländska 3 st. (2018 3 st.)

Hedersmedlem 1 st. (2018 1 st.)

Totalt 929 st. (2018 930 st.)

Under året har följande uppfödare betalt subventionerat valpmedlemskap:

Amazing Spirit

Rochamgo's

Ekneryds

Ballstaff

Hirkaho

Zekeras

Little Frogs

Bellie E Beati

Styrelsen vill framföra ett stort tack till ovanstående uppfödare som under 2019 
betalt valpmedlemskap till sina valpköpare.

Kommittéer 

Shopen:

Shopen har efterlyst ny ansvarig men pga. bristande intresse har den fortsatt 
administreras av klubbens ordförande. Pga. andra åtaganden har resurserna varit 
begränsade, fokus har därför legat på show-set, utställningstillbehör samt 
profilmaterial. Shopen har funnits på plats på vinterspecialen samt rasspecialen 
där den mesta försäljningen har skett.



UK:

Uppfödarkommittén har under 2019 bestått av Emma Josefsson 
(sammankallande), Malin Ask och Åsa Lowejko.

Arbetet med UK har skett löpande via kommunikation per telefonmöten samt i 
vår slutna Facebook grupp.

UK har under året besvarat mail och frågor från medlemmar och andra 
rasklubbar, samt löpande informerat SvTeks AK och vår styrelse om arbetet i 
kommittén.

Välkomstpaket med uppdaterat informationsmaterial har skickats ut till nya 
registrerade uppfödare.

Kommunikationen till medlemmar har skett via nyhetsutskick, i Staffetten, på 
hemsida och Facebook.

Två inplanerade uppfödarmöten i Göteborg resp. Stockholm med 
tillhörandeföreläsningar om 500-analysen kunde inte genomföras, dels pga. 
svårigheter att hittalämpliga datum där både representanter från UK och 
föreläsare kunde närvara, dels pga hög arbetsbelastning hos SKK:s 
mentalitetspool. I samråd med dem beslutade vi att skjuta på föreläsningarna till 
2020, då de för närvarande utreder möjligheterna tillförutsättningar för 
mentalitetsindex för vår ras och tror sig ha mer material sammanställt under 
våren.

UK:s arbete har under 2019 dominerats av utformningen av det nya RAS-
dokumentet, som nu är slutfört och kommer publiceras inom kort. Fokus på det 
nya dokumentet har legat på att utforma konkreta avelsstrategier kopplade till 
tydligt definierade avelsmål, som går att mäta och följa upp. Utgångsläget inför 
RAS-revideringen har varit gott, då vi glädjande nog har flera pågående 
forskningsstudier inom det immunologiska fältet med publicerade delresultat, ett
helt nytt Agria Breed Profile med försäkringsstatistiskt underlag samt 200- och 
500-analys från BPH.

Parallellt med RAS-arbetet har ett inrapporteringsformulär för olika sjukdomar 
utformats, som kommer sjösättas på hemsidan när nya RAS blir offentligt. 
Tanken med formuläret är att öka kartläggningen av framförallt immunologiska 
sjukdomar inom rasen, som underlag för framtida forskning och 
statistikbearbetning. Formuläret bygger på att medlemmar frivilligt rapporterar 
in av veterinär diagnosticerade sjukdomstillstånd, sorterade per diagnoskod.

SRD för 2018 har sammanställts och skickats till SvTeks AK.

UK har inkommit med avelsmässiga synpunkter på utformningen av det nya 
domarkompendiet, med utgångspunkt från nya RAS, statistik från Hälsoenkäten 
2016 samt statistik från SRD.



Utställning:

Kommittén har bestått Nicklas Nuland (sammankallande) och Jennie Holmberg, 
arbetet även fördelat på övrig styrelse.  
2 officiella utställningar genomfördes:

Vinterspecialen:
Vinterspecialen 2 februari, 147 anmälda hundar 
Domare: Lee Rhodes, Tony Pritchard och Paul Martin 
BIR Crudha Devil and Dust BIM NORD UCH SE V-19 
BIM Te Ora Magic Body Art 
Vinterspecialen gick av stapeln i Halmstad Hundarena. 

Rasspecialen:
Rasspecialen 6 juli, 357 anmälda hundar 
Domare: Terence Wood, Mark Davies Gordon, Norman Benham, William Meek 
och Francis Mccann 
BIR Na'Yves Charlie River 
BIM Frisian Staff's It's A Gift 
Rasspecialen arrangerades i Gränna. Välbesökt sammankomst med grillning och
domarhearing anordnades kvällen innan utställningen. 
Domare och ringsekreterare har kontrakterats för 2020års utställningar. Ansökan
utställningar 2021 är gjorda och godkända. 
International Stafford Match Holland svenskt lag deltog. 
Terrierklubbens Match Show Staffelag deltog och vann.

Tävling:
Under 2019 så har tävlingskommittén bestått av Cecilia Jonsson 
(sammankallande), Henny Carlstedt, My Larsson, Anna Hermanssonoch 
Caroline Remula. 

Till Viltspårs-SM för terriers skickades två ekipage som representanter för vår 
ras. Bubbly Staff’s Bad Romance - Bruno & Anita Petersson samt Snögrisens 
Zini Dib Bang Bang - Zini & Petra Nilsson. 

Tillhandahållande för championatrosett i viltspår har införts.

Svenska Staffedagen anordnades den 15 september på 8 orter.

Nosework-kurs för Beatrice Bergqvist hölls den 28 september, fyra staffar 
deltog. Lydnadshelg framskjuten pga. sjukdom hos instruktör.



Klubbmästerskap Gränna
På årets rasspecial i Gränna hölls klubbmästerskap i Lydnad som kvällstävling 
på fredagen. 27 ekipage var det totalt på startlistorna i samtliga klasser. 
Klubbmästare i Lydnad blev Erika Frössling & Little Frogs Dulce Corazo’n - 
Göte.

På lördag förmiddag fortsatte klubbmästerskapen i agility. Totalt blev det 52 
starter i blåbärsklassen och den öppna klassen. 
Klubbmästare i Agility blev Caroline Remula & Quinlent Resolve - Mini.

Under eftermiddagen startade 30 ekipage i Rallylydnaden och 4 st fick 99 
poäng. Vi fick avgöra med en skiljerunda och Klubbmästare i Rallylydnad blev 
Tommy Haukeland & Minipina’s Damn Good N Ready - Keela.

Årets Brains And Beauty blev Tommy Haukeland & Minipina’s Damn Good N 
Ready - Keela, för 5:e året i rad! 

Stort grattis till årets klubbmästare! 

MH/BPH:

Kommittén har bestått av Yvonne Lundberg (sammankallande), Jenny 
Ludvigsson & Nicklas Nuland.

Ssbtk har under 2019 arrangerat följande:

BPH:
Varit behjälplig att arrangera BPH till uppfödare

MH:
MH Göteborg 16 platser, varav 16 st. genomförde MH 
   Totalt har rasen genomfört följande under det aktuella året:          
BHP: 189 (131) genomförda BPH

- Varav 2 (2) avbrutna av ägare och 4 (3) avbrutna av beskrivare
MH: 60 st. (71) genomförda MH

- 60 st. med känd status
MT: 1 (4)                                          

Sponsring:

Personer som ingått i sponsorgruppen är Laila Mällinen och Yvonne Lundberg. 
Henny Carlstedthar från november 2019 ingått.

- Vi har under detta år fortsatt planerat och strukturerat upp arbetet för en bättre 
arbetsfördelning.



- Vi har varit i kontakt med flera angående våra tävlingar och utställningar och 
aktivt arbetat för

att erhålla sponsring

- Vi har fortsatt lagt fram ett alternativ gällande annonsering till 
företag/uppfödare i våra

utställningskataloger istället för flera olika alternativ, för att förenkla.

- Sponsring har sökts aktivt via mejl och klubbens Facebook sida.

- Vi har fortsatt använda betalningssätt i form av ekonomiska medel för att 
betala för klass-sponsor och annonser i samband med våra evenemang utifrån att
evenemangen ej går break-even.

- Vi har fortsatt vårt samarbete med Agria och MUSH och har under 2019 
erhållit, utöver priser till samtliga placeringar under utställning och KM, 
ekonomiska medel motsvarande 37 730 kronor i sponsring från Agria, 
privatpersoner, företag och uppfödare.

Agira 20 630 kronor.

Klass och annonser: 12 000 kronor.

Försäljare: 5 100 kronor.

Rasmonter:

Ansvariga för montrarna styrelseåret 2019/2020 har varit Henny Carlstedt på 
Stockholms hundmässa samt Yvonne Lundberg på MyDog i Göteborg

 Stockholms hundmässa 
 My dog i Göteborg

Syftet från SSBTK:s sida har inneburit att informera kring och diskutera rasen 
med nyfikna besökare. Med ett stort engagemang från våra medlemmar så 
bemannade vi våra välbesökta montrar och uppfyllde syftet med råge.



Styrelsens slutord
Vi kan se tillbaka på ett 2019 där olika aktiviteter erbjudits och genomförts för 
våra medlemmar. Med glädje kan vi konstatera att Gränna i vanlig ordning 
lockade till sig ett stort antal besökare, tävlande och utställare. ”SSBTK en stor 
klubb i behov av fler engagerade medlemmar, både i kommittéer och under 
aktiviteter”. Detta är ett milt uttryck som nämns år efter år utan märkbar 
förbättring, men är allvar nu. SSBTK kommer inte längre ha möjlighet att 
genomföra så stora arrangemang som tex Gränna utan fysisk hjälp. Det handlar 
främst om arbetskraft på plats, till exempel ett schemalagt pass i sekretariatet. 
Låt 2020 bli det år vi som klubb med gemensamma krafter bevisar att 
specialerna är arrangemang värda att bevara.
Styrelsen vill slutligen tacka dem som på ett eller annat sätt hjälpt till under året,
Ni bidrar till en levande klubb och oförglömliga arrangemang!

Jennie Holmberg ordförande                            Yvonne Lundberg vice ordförande

Caroline Remula kassör                                        Nicklas Nuland sekreterare

Emma Josefsson ledamot                                      Cecilia Jonsson ledamot

Laila Mällinen ledamot                                                     

Jenny Ludvigsson suppleant                                   Henny Carlstedt suppleant



Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens verksamhetsplan 2020
Styrelsen: 

- Delta med delegat på Terrierfullmäktige
- Anordna officiell vinterspecial
- Anordna 3-dagars rasspecial i Gränna med KM under fredag & lördag 

(lydnad, agility & rally-lydnad) och föreläsning andra dagen samt 
utställning den tredje dagen

- Medlemsmöten & klubbmöten i kombination med föreläsning eller annan 
aktivitet 

- Presentera årets stafford 
- Informera kommittéer och förtroendevalda om arbetsbeskrivningar
- Underhålla och uppdatera hemsida & FB
- Rasmonter Stora Stockholm två dagar samt MyDog fyra dagar 

Kommittéer:
Shopen:
Shopen kommer fortsatt fokusera på show-set, utställningstillbehör samt 
profilmaterial. Shopen kommer finnas på plats på vinterspecialen och 
rasspecialen. Nya försök att efterlysa ny ansvarig kommer göras.

UK:
- Arrangera två uppfödarmöten med tillhörande föreläsning om 500-analysen. 
Mötesorter kommer vara Göteborg och Stockholm. Lite beroende på när datum 
för föreläsningarna sätts, planerar vi också för två rena uppfödarmöten som 
fokuserar på det nya RAS-dokumentet.
- Rapportera till SvTek’s AK.
- Skicka ut välkomstpaket till nya uppfödare.
- Informera medlemmar om UK:s arbete genom klubbens 
kommunikationskanaler.
- Besvara mail och frågor från medlemmar.
- Sammanställa SRD för 2019.
- Utreda förutsättningarna för att arrangera en mentalitetskonferens 2021.



Utställning:
Årets Stafford 2020 skall utses.
2 officiella utställningar skall genomföras:
Vinterspecial i Tånga Hed 1 februari
Rasspecial i Gränna 5 juli
2021års utställningar skall planeras.
2022års utställningar skall ansökas.
International Stafford Match Holland, svenska representanter deltar om intresse 
från medlemmar finns att sätta ihop ett lag. 
Terrierklubbens Match Show
Staffelag deltar om intresse från medlemmar finns att sätta ihop ett lag.
Staffelaget bjuder på tårta då laget vann 2019.

Tävling:
Tävlingskommitténs uppdrag är att anordna olika sorters aktiviteter till klubbens
medlemmar och även hålla i rasspecialens klubbmästerskap. 
Under rasspecialen i Gränna kommer klubbmästerskapen i Rallylydnad, lydnad 
och agility hållas, under förutsättning att medlemmar hjälper till. 
Inköp av öppet lydnadshinder till lydnadstävlingen i Gränna. 

MH/BPH:
Avveckla kommittén 

PR:
- Vi har under 2019 erbjudits förlängt samarbete för 2020 med Mush 
innebärande att SSBTKs huvudsponsorer för 2020 fortsatt är Agria och Mush.
- Utvärdera om fler kommittémedlemmar behöver eftersökas då arbete kring 
sponsring är intensivt och tidskrävande kring Gränna och Vinterspecialen
- Fler stående sponsorer som Mush och Agria bör eftersökas för att underlätta 
kommitténs arbete
- I övrigt fortsätta det arbete som pågått
Målet för 2020 är att fortsatt ej ha några utgifter i PR utan enkom intäkter.

Jennie Holmberg ordförande                            Yvonne Lundberg vice ordförande

Caroline Remula kassör                                          Nicklas Nuland sekreterare

Laila Mällinen ledamot                                            Emma Josefsson ledamot



Cecilia Jonsson ledamot     
                             
Jenny Ludvigsson suppleant                                      Henny Carlstedt suppleant



Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens årsmöte
 Vårgårda Tånga Hed 2020-02-02 kl.10,00 

1. Mötet öppnas

2. Justering av röstlängden

3. Val av ordförande för mötet

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med 
mötesordförande skall justera protokollet

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

8. Fastställande av dagordningen

9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas 
berättelse 

10. UK:s redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust

12. Styrelsens rapport av uppdrag från föregående årsmöte

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 



14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

18. Val av valberedning

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18

20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 

21. Inkomna motioner och styrelsens utlåtande 

22. Övriga frågor som årsmötet så beslutar kan tas upp till behandling men inte 
till beslut

23. Mötet avslutas 


