
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2020-03-06 18,00 via telefon

§ 2.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Henny Carlstedt, 
Johan Hallander & Ninnie Lundgren samt från valberedningen Janina Björkman & Niklas 
Jerbrant

– Frånvarande:
– Andreas Ridderström & Katarina Bergquist

§ 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
– SRD rapporter
– SKK Coronavirus
– SvTek förskingringsmail 

§ 2.7 Utgående skrivelser
– Medlemsrapportering  

§ 2.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 2.9 Ekonomisk redovisning 
– Januari månad + 54 443: - kr



§ 2.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- Möte planeras i Göteborg under maj månad med inriktning på mentalindex
- Kommitténs medlemmar under arbete 

           Tävlingskommittén  
- Agilitygruppen lägger till en klass istället för blåbärsklass i Gränna
- Ny leverantör av agilityhinder 
- Beslut gällande gruppen om transport & boende 
- Lydnadsgruppen tidigarelägger sin start på fredagen i Gränna 
- Träningstävling kommer arrangeras inför Gränna 
- NW gruppen efterlyser mer medlemmar

            Utställningskommittén 
- Arbetet med lokal och plats inför VS-22 påbörjas

            Monter
- Tält beställt till Malmö
- Info material skickas till Malmö
- Roll-Upp skall beställas till Malmö
- Monteransvariga Stockholm & Göteborg klara 

            Shopen
- Annonsera efter ny ansvarig 

Sponsring
- Möte med Agria genomfört, de är mycket nöjda med samarbetet.
- 63% av det registrerade valparna i Skk är försäkrade i Agria 
- Agria är mycket nöjda med exponeringen, och ssbtk har visats på Agrias konferens 

som ett mycket gott exempel
- Agria vill förlänga avtalet 
- Agria vill erbjuda föreläsning gällande Breedprofile 
- Ssbtk medlemmar har 15% rabatt
- MW Group Nordic har visat intresse att bli sponsor till VS 

Sociala medier
- Skicka in material från kommittéerna 

Annonser
- Under arbete 

Nyhetsbrev & Terrierposten 
- Undersöka nyhetsbrev via Loopia 
- Material till TP’s redaktör 



§ 2.11 Gränna-20
- Domarbytet klart och godkänt av Skk
- Anmälan är öppen 
- Annonser skall göras 
- Funktionärs lotteri införs 
- Mat för lördag & söndag klart 

§ 2.12 Övriga frågor
- Driven är genomgången 

§ 2.13 Nästa möte
- 2020 04 04 kl. 10.00  

§ 2.14 Mötet avslutas 

- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg                                   Justeras Yvonne Lundberg


