Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2020-04-04 10,00 via telefon
§ 3.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Henny Carlstedt,
Katarina Bergquist & Ninnie Lundgren samt från valberedningen Janina Björkman & Niklas
Jerbrant
– Frånvarande:
– Johan Hallander
§ 3.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 3.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 3.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 3.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 3.6 Inkomna skrivelser
– SvTek uppmaning vaksamhet ang. bluffmail
– SKK & SvTek information coronavirus
– SvTek TF
– SKK Föreningskommittén
– SvTek auktorisation exteriördomare
– SvTek kontaktuppgifter
– CS restriktioner verksamhet
– SvTek regelkonferens
– SLU forskningsnyheter
§ 3.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 3.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 3.9 Ekonomisk redovisning
– Februari månad – 24 397 .78: - kr
– Mars månad + 22 747.59: - kr
–
–
–

Viktig händelse Agria + 21 900: - kr
Inköp tält Malmö
Inköp skrivare sekreterare

–

§ 3.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

-

Ninnie Lundgren styrelsens kontaktperson gällande UK

UK rapporterar till styrelsens kontaktperson inför varje styrelsemöte
UK består av Emma Josefsson, Eva Rose & Maria Lindsjö
Föreläsningen i Göteborg är avbokad pga. Corona
Tid för nya möten i Göteborg och Stockholm planeras
UK undersöker möjligheten med online föreläsning
Rapporterings formuläret skall skickas ut, efter godkännande av styrelsen
Inköp av toner till skrivare för att kunna skicka ut välkomstbrev
UK avgör när tryckt eller digitalt nyhetsbrev utgår

Tävlingskommittén
- Rally domare och skrivare klart till Gränna
- Halmstad hundarena gått i konkurs
-

Utställningskommittén
Se § 3.11 & § 3.12

-

Monter
Tält levererat till Malmö
Info material skickas till Malmö
Roll-Upp skall beställas till Malmö

-

Shopen
Under kontroll
Inventering läggs i driven

-

Sponsring
Förfrågan till försäljare
Nytt kontrakt upprättas
Försäljare kontaktade gällande situationen med Corona
Sponsorer avvaktar utvecklingen gällande Corona
Information lämnas i sponsorgruppen vilka sponsorer som är kontaktade
Avtal med sponsorer under arbete
Agria & Mush kontaktade gällande Corona

-

Sociala medier
Eventuell ny plattform Instagram, Jennie & Johan undersöker möjligheterna

-

Annonser
Avvaktar utvecklingen gällande Corona

-

Nyhetsbrev & Terrierposten
Undersöka nyhetsbrev via ”Get a newsletter”
Gratistjänst för nyhetsbrev är ej möjligt pga. klubbens storlek
Utskick skall ske enbart till medlemmar
Ej svarbart utskick
Information via våra kanaler att delge ssbtk aktuell mailadress
Material till TP’s redaktör om årets stafford & Cruft

§ 3.11 Gränna-20
- Beslut om genomförande eller inställt 2020-05-01
- Utskick till medlemmarna att beslut om Gränna sker nästa styrelsemöte
§ 3.12 Covid-19
- Kontakta SKK gällande möjligheten att utöka VS-21 till två dagar
- VS-21 Medlemsmiddag och föreläsning
§ 3.13 Digitala medlemsträffar
- Undersöka möjligheten att genomföra digitala medlemsmöten
§ 3.14 Övriga frågor
- Google Meet
- Fastställa medlemskap
- Medlem kontaktat Ssbtk gällande forum
- Mat för lördag & söndag klart
§ 3.15 Nästa möte
- 2020 05 01 kl. 18.00
§ 3.16 Mötet avslutas
-

Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg

Justeras Yvonne Lundberg

