Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2021-02-05 18,00 via Messenger videochatt
§ 11.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Andreas Ridderström, Yvonne Lundberg, Ninnie Lundgren, Jennie
Holmberg, Katarina Bergquist & Henny Carlstedt samt valberedningen Niklas
Jerbrant, Janina Björkman Lotta Åberg
– Frånvarande:
– Johan Hallander & Caroline Remula
§ 11.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 11.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 11.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 11.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 11.6 Inkomna skrivelser
– SvTek Förtydligande gällande årsmöten
– SKK information om Covid-19
– SLU djurhälsa & djurvälfärd
– SvTek enkät CUA
– SKK:s revidering av flera terrierrasers standarder
§ 11.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 11.8 Övriga rapporter
– Nej
§ 11.9 Ekonomisk redovisning
– Saldo + 6099: - kr
Viktighändelse:
– Slutgiltigt resultat efter revisionen är klar om eventuella omfördelningar

§ 11.10 Kommittéer
-

Uppfödare-kommittén:
Inget att rapportera

-

Tävlingskommittén
SSBTK´s digitala ”Trick-Challenge” startar inom kort

-

Utställningskommittén
Nya tält levereras inom kort
Domare Gränna-21 ett avhopp pga. personliga skäl

-

Monter
Kontaktpersoner kontaktas för fortsatt verksamhet

-

Shopen
Liten omsättning pga. inställd utställningssäsong

-

Sponsring
Skriftligt avtal med MUSH under arbete
Staffordshire Bull Terrier 1935 ny sponsor
Profilkläder funktionärer till Gränna & VS

-

Sociala medier
Allt fungerar utan störningar

-

Annonser
Bordläggs

-

Terrierposten
Allt fungerar, material eftersöks

§ 11.11 Revidering rasstandard
- Fastslaget i augusti -20 av SKK, oss tillhanda i december -20
- Rasklubben skall gå igenom standarden och redovisa åsikter till SvTek
§ 11.12 Valpmedlemskap
- Kommunicera till uppfödarna om vad de önskar ett valpmedlemskap skall innebära &
innehålla
- Förslag diskuterades
- Styrelsen ger sponsorgruppen uppdraget att arbeta med frågan

§ 11.13 Adjungering styrelsen
- Johan Hallander & Katarina Bergquist avgår från styrelsen efter detta styrelsemöte
- Styrelsen adjungerar in följande två personer till styrelsen med start 2021-03-06 Jenny
Tjernell och Emma Josefsson
- Ninnie Lundgren kliver upp på ordinarie plats i styrelsen
§ 11.14 Gränna-21
- Styrelsemötet lördag den 1 maj tas beslutet om Gränna-21 går att genomföra, SvTek
kontaktas i frågan
§ 11.15 Valberedningen
- Rekryteringsdokument som tydliggör arbetsuppgifter och ansvar skall göras
- Presentation av valberedningen samt styrelsen i Gränna i samband med
domarhearingen
- Lotta Widh avgår, Ulla-Britt Östman ersätter
- Torbjörn Christiansen kvarstår
- En revisorssuppleant eftersöks
- Valberedningen redovisade sina tankar
§ 11.16 Övriga frågor
- Nej

§ 11.17 Nästa möte
- 2021-03-06 kl. 10.00
-

2021-04-09 kl. 18.00

-

2021-05-01 kl. 10.00

-

2021-06-11 kl. 18.00

§ 11.18 Mötet avslutas
Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg

