Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2020-12-04 19,00 via Messenger videochatt
§ 9.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Caroline Remula, Yvonne Lundberg, Ninnie Lundgren, Katarina
Bergquist, Jennie Holmberg & Henny Carlstedt samt valberedningen Niklas Jerbrant
& Janina Björkman samt UK:s sammankallande Emma Josefsson som var närvarande
under § 9.10 Kommittéer Uppfödare-kommittén
– Frånvarande:
– Johan Hallander & Andreas Ridderström
§ 9.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 9.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 9.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 9.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 9.6 Inkomna skrivelser
– SvTek föreningskunskap på distans
– SKK CS nr. 7
– SLU djurhälsa & djurvälfärd
– SvTek års- och fullmäktigemöten 2021
§ 9.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 9.8 Övriga rapporter
– Nej
§ 9.9 Ekonomisk redovisning
– Oktober månad -2800: - kr
– Novembermånad under arbete

–
-

§ 9.10 Kommittéer
Uppfödare-kommittén:
UK:s sittande möte uppskjutet pga. Corona
UK inkommande mail har ökat markant där många eftersöker valp
UK får även mail av valpköpare som anses sig blivit lurade av uppfödare som ej är
anslutna i SKK eller SSBTK
Valpköpare har köpt oregistrerad Staffordshire Bullterrier för 35 000: - och kontaktar
UK efter köp med frågor om dess problematik
Majoriteten inkommande mail gäller blåa hundar
UK har hänvisat till SKK’s juridiska avdelning i betydlig större omfattning än tidigare
Mentalindex skjutit på framtiden
Idealprofil mentalitet, förslag skall läggas fram
Mentalitetkonferens, ansökan minst 6 månader innan. Avvaktar utvecklingen gällande
Corona
Uppfödarmöte med inriktning RAS i Stockholm och Göteborg under våren-21
Utvärderingsformulär till valpköpare, förslag skall läggas fram
Kompendier till valpköpare, förslag skall läggas fram
Uppfödarmötet i Stockholm och Göteborg önskade bekämpningsprogram 2, UK skall
lyfta frågan på kommande möten.

Tävlingskommittén
- Ny kommittémedlem söks
-

Utställningskommittén
Bordläggs

-

Monter
Bordläggs

-

Shopen
Liten omsättning pga. inställd utställningssäsong

-

Sponsring
Nytt 2-årigt avtal med Agria klart
Nytt 1-årigt avtal klart med MUSH inom kort
Agria medverkar i on-linetävlingar
Gåvor från MUSH mottagits, inventeras inom kort
Ny kontakt med en större sponsor tagits

-

Sociala medier
Bordläggs

-

Annonser
Bordläggs

-

Terrierposten
Jennie gör det kommande materialet till TP

§ 9.11 Inköp
- Nya tält levereras inom kort
- Caroline gör inköp för verksamheten i Gränna inom kort
§ 9.12 Övriga frågor
- Samtliga kommittéer skall skicka in verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budget
innan årsskiftet till sekreteraren. Budgeten skall även skickas till kassören
- Ordföranden informerade om arbetet gällande domarkompendiet
- Kommunicera till våra medlemmar gällande årsmötet och dess genomförande
§ 9.13 Nästa möte
- 2021 01 09 kl. 10.00 via Messenger
§ 9.14 Mötet avslutas
-

Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg

