
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2020-08-07 19,00 via Messenger videochatt

§ 5.1 Mötet öppnas
– Vice ordförande Yvonne Lundberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Jennie Holmberg, Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Henny Carlstedt, 
Katarina Bergquist, Ninnie Lundgren, Johan Hallander & Andreas Ridderström

– Frånvarande:
– Katarina Bergquist

§ 5.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 5.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Henny Carlstedt 

§ 5.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 5.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 5.6 Inkomna skrivelser
– SvTek Tävlingssekreterare 
– SLU forskningsnyheter   
– SvTek fullmäktige på distans  
– Information från CS 
– Terrierfullmäktige  
– Frågor gällande Gränna -21  

§ 5.7 Utgående skrivelser
– Svar Gränna-21

§ 5.8 Övriga rapporter
– Redogörelse över privata forum på FB



§ 5.9 Ekonomisk redovisning 
– Juni månad + 16 358: - kr
– Juli månad + 649: - kr (medlemstapp på 27 medlemmar troligtvis på grund av inställd 

rasspecial i Gränna)

– § 3.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:

- RAS kommer fastslås på AK:s nästa möte i september enligt tillgänglig information 
- UK:s nästa möte preliminärt i slutet av september 
- Möte i Stockholm och Göteborg, information läggs ut inom kort. Minimum av minst 

fem deltagare för genomförande för att kunna vara ekonomiskt försvarbart 

           Tävlingskommittén  
- Ny medlem i kommittén för agility 
- Fem anmälda till agilitydag för nybörjare  

            Utställningskommittén 
- Blir Vs-21 inställt blir Vs-22 på samma plats dvs Stockholm 

            Monter
- Stora Stockholm tas beslut i september gällande genomförande
- My Dog kommer ej genomföra rasklubbstorg 

            Shopen
- Står still pga. inställd utställningssäsong 

Sponsring
- Kommittén genomfört möte med Agria. 
- Agria är mycket nöjda över samarbetet med SSBTK, och SSBTK används som 

exempel för andra rasklubbar hur ett utmärkt samarbete kan genomföras enligt Agria
- 63% tecknar Agria valpförsäkring, en ökning med 8 %
- Agria höjer sponsringen till 10 000: - kr, de ställer sig också positiva att sponsra On-

linetävlingar 
- Agria Breed-Profile föreläsning till våra medlemmar planeras

Sociala medier
- Facebook, Insagram och hemsidan fungerar väl
- Instagram tävling redovisas inom kort  

            Annonser
- Står still pga. inställd utställningssäsong 

Terrierposten 
- Arbetet med specialnumret pågår 
- Enskilda ekipage lyfts fram där rasen visar sin mångsidighet 



§ 5.11 VS-21
- Beslut gällande genomförande av Vs-21 tas på styrelsemötet den 23 oktober 
- Kommunicera till våra medlemmar information för att underlätta beslut i god tid 
- Arbetet med domare fortgår, svårt pga. Corona 

§ 5.12 Inköp
- Inköp skall göras för komplettering av utrustning 
- Nya tält skall köpas in, offert inom kort inklusive tryck 

§ 5.13 Covid-19  
- SKK tar beslut gällande Stora Stockholm i september samt länsklubbsutställningar i 

oktober 

§ 5.14 HLR
-  12 september 6 st. per tillfälle, information publiceras 

§ 5.15 Övriga frågor
- Jubileumsfond för SSBTK 30-årsfirande 2021 
- Jubileumsgrupp: Caroline, Yvonne & Nicklas  

§ 5.16 Nästa möte
- 2020 09 05 kl. 10.00  

§ 5.17 Mötet avslutas 

- Vice ordförande Yvonne Lundberg avslutar mötet 

Nicklas Nuland

Justeras Jennie Holmberg                                   Justeras Henny Carlstedt 


