Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2021-05-01 10,00 via Messenger videochatt
§ 14.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Yvonne Lundberg, Ninnie Lundgren, Caroline Remula, Jennie
Holmberg & Andreas Ridderström. Adjungerade ledamot Emma Josefsson samt
valberedningen Janina Björkman & Niklas Jerbrant
– Frånvarande:
– Henny Carlstedt & Jennie Tjernell
§ 14.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 14.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 14.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 14.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 14.6 Inkomna skrivelser
– SLU sport och sällskapsdjur
– SvTek standarden inför domarkonferensen
– SRD revidering
– SKK upprop mot hundsmuggling
§ 14.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 14.8 Övriga rapporter
– Nej
§ 14.9 Ekonomisk redovisning
– April + 7074: - kr
Viktighändelse:
– nej

§ 14.10 Kommittéer

-

-

-

Uppfödare-kommittén:
SRD återkopplas snarast, frågeställning gällande tydlighet vad som skall revideras var
5:e år
SRD förslag: hud och bett kvar tillägg av andning samt trånga näsborrar med underlag
av försäkringsstatistik. UK kommer inkomma med förslag till styrelsen
L2-Hga är godkänt av SKK för registrering via SKK
Köpguide, förslag skall inkomma från UK
Hjälp att tyda BPH-protokoll önskas av medlemmar

Tävlingskommittén
2 st. anmälda till lydnadskursen
Responsen på annonsen gällande personal till rally & nose-work kommittén är
obefintlig
SvTek viltspårs-SM annons publiceras
Utställningskommittén
Gränna-21 ställs in pga. Covid-19, berörda parter informeras omgående: Domare,
ringsekreterare, hotell, stugor & plan

-

Monter
Låg aktivitet pga. Covid-19

-

Shopen
Ny ansvarig sedan 17 april
Publicering via sociala medier för att marknadsföra shopen

-

Sponsring
Engelsons är ny sponsor, produkterna är levererade till ssbtk
11 maj möte med Agria gällande avtal

-

Sociala medier
Allt fungerar utan störningar, målsättning att öka inlägg/flöde
Hemsidans design & upplägg, nytt upplägg skall påbörjas
Arbetet med resultatkatalog på hemsidan skall påbörjas
Terrierposten under arbete

§ 14.11 Domarkonferensen
- Inväntar svar från SKK för att kunna fastslås
- Redovisning av de frågor som diskuteras

§ 14.12 Valberedningen
- Inget att delge

§ 14.13 Övriga frågor
- Undersöka förutsättningarna att genomföra exteriörbeskrivningar på tre olika platser i
landet

§ 14.14 Nästa möte
- 2021-06-11 kl. 18.00 via Messenger
§ 14.15 Mötet avslutas
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg

Justeras Jennie Holmberg

