Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2020-06-06 10,00 via Google Meet
§ 5.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Henny Carlstedt,
Ninnie Lundgren samt från valberedningen Niklas Jerbrant
– Frånvarande:
– Katarina Bergquist, Andreas Ridderström & Johan Hallander
§ 5.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 5.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 5.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 5.5 Föregående mötesprotokoll
– Klargörande av rapporteringsformulär & nyhetsbrev
§ 5.6 Inkomna skrivelser
– Protokoll CS
– SvTek rasklubbar, lokalklubbar & kommittéer
– SKK ändrad utställning
– SKK definition gällande resor i landet
– Information från föreningskommittén
§ 5.7 Utgående skrivelser
– Samtliga domare Gränna, ringsekreterare, campingen, GIK (planhyra) samt polistillstånd
§ 5.8 Övriga rapporter
– Nej
§ 5.9 Ekonomisk redovisning
– Maj månad + 8389: - kr

§ 5.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
-Nya datum för 500-analysföreläsning med Ken Lundahl är spikade och lokaler bokade.
Informationen har gått ut i nyhetsbrev till uppfödarna. Göteborg 10/10 och Stockholm 17/10.
-Våren 2021 planerar vi separata uppfödarmöten enbart om innehållet i nya RAS.
-RAS bör klubbas kommande AK-möte.
-Utvärderingsformulär samt sjukdomsrapporterings-formulär delges till styrelsen innan dessa
publiceras/sjösätts.
-Statistisk jämförelse av rasens mentalitet kontra andra bull&terrier-raser under arbete.
-UK tänker lyfta frågan om att arrangera en mentalitetskonferens under höstens föreläsningsdatum.
-UK har kontaktat SKK ånyo angående möjligheten att få L2Hga och HC offentligt
registrerat, dvs motsvarande hälsoprogramnivå 1. För sjukdomar med klarlagd autosomalt
recessiv nedärvning som omfattas av hälsoprogramnivå 1 krävs förnyad testning efter 4
generationer.
-Överlämningen av välkomstpaket till nya uppfödare är gjord.
-Styrelsens kontaktperson medverkar på UK:s kommande möte
Tävlingskommittén
- Stafferally populärt med 63 anmälningar
- Eventuellt publicera information gällande fysträning för agilityhundar
- Convid-19 bromsar övriga kommittéer
-

Utställningskommittén
VS-22 Göteborg, Skövde & Kristinehamn under arbete

-

Monter
Monter material Stockholm överlämnas till ansvarig
Roll-Upp beställt till Malmö

-

Shopen
Dålig försäljning pga. Convid-19

-

Sponsring
MUSH tävlingen genomförd
Ny tävling inom kort på Instagram
Valpköpare info under Convid-19 ej klar
Agria hundpromenad
Agria planerar digitala evenemang
Telefonmöte planeras inom kommittén

-

Sociala medier
Facebook och Instagram sammankopplat

-

Annonser
Står still pga. inställd utställningssäsong

-

Nyhetsbrev & Terrierposten
Nyhetsbrev via hemsidan
Inbjudan till ÅM via mail+ webb
UK material skickas till webbmaster för publicering
TP publiceras inom kort

§ 5.11 Arbetsbeskrivningar
- UK kompletterar gällande mentalitet
- Arbetsbeskrivningarna beslutas kommande möte
- VB ställde frågor gällande styrelsens arbete och dess verktyg
§ 5.12 Inköp
- Inköp och komplettering av material för rasspecial & VS
- Inköp rasmontrar Stockholm, Göteborg & Malmö klart
§ 5.13 Övriga frågor
- Nej
§ 5.14 Nästa möte
- 2020 08 07 kl. 19.00 via Google Meet
§ 5.15 Mötet avslutas
-

Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg

Justeras Yvonne Lundberg

