
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2021-06-11 18,00 via Messenger videochatt

§ 15.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Yvonne Lundberg, Caroline Remula, Jennie Holmberg & Henny 

Carlstedt. Adjungerade ledamöter Emma Josefsson samt valberedningen Niklas 
Jerbrant

– Frånvarande:
– Andreas Ridderström, Ninnie Lundgren & Jennie Tjernell

§ 15.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

§ 15.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
– Yvonne Lundberg   

§ 15.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 15.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 15.6 Inkomna skrivelser
– Extended breed standard
– SKK förslagsbank   
– CS nr. 2  
– SvTek protokoll 
– SKK info Corona   
– SKK upprop  
– SKK klubbverksamhet   
– SKK års- och fullmäktigemöten    
– CS extra styrelsemöte   
– SKK beslut disciplinnämnden    
– SLU forsknings nytt   
– L2- Hga info SKK godkända labb 



§ 15.7 Utgående skrivelser
– Nej 

§ 15.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 15.9 Ekonomisk redovisning 
– Under arbete

Viktighändelse: 
– nej

§ 15.10 Kommittéer

Uppfödare-kommittén:
- Inkommande mailtvister mellan fodervärdar och uppfödare, uppskattningsvis 25 st. på 

ett år varav knappt någon är medlem i Ssbtk.
- Inkommande mail gällande var man kan köpa valp
- SvTek kontaktat UK pga. BPH där individer genomfört BPH där hundägarna fått 

fördjupad uppföljning av beskrivaren pga. Hundens aggressivitet 
- Synpunkter från revideringen av rasstandarden ej inkommit från SKK 
- Utvärderingsformulär/valpkull klart 
- Eventuellt digitala möten
- Fysiska möten med sakkunnig expertis 

            Tävlingskommittén  
- Viltspårs-SM för terrier, två ekipage samt två reserver utsedda. Skickat till SvTek 

samt anmälansavgift betald
- Lydnadskurs 7 st. anmälda 

            Utställningskommittén 
- Exteriörbeskrivning, svar inväntas från SKK 

            Monter
- Bordlägges

            Shopen
- Bordlägges

Sponsring
- Möte genomfört med Agria: De blir samarbetspartner på rasmontrar, sponsormaterial 

beställt, profilera Agria-appen, Agria hundpromenad i september inkl. material för 
utlottning

- Profilera Engelsson 
- MUSH bilder efterfrågas 
- Kommittén skall revideras 



Sociala medier+ TP
- Utöka med kommunikatör på sociala medier 
- Arbetet med en ny design för ssbtk hemsida påbörjas inom två veckor 
- TP fungerar 

Annonser
- Under kontroll

§ 15.11 ISM
- Styrelsen beslutar att ej längre deltaga i ISM

§ 15.12 Jubileum 
- Alan Hedges ” Extended breed standard” offertförfrågan på 100 ex
- Text till jubileumsåret, Emma villig att skriva utkast 
- Uppdatering av hemsidan 
- Intresse visat av ”Hopers”, undersöka möjligheter för genomförande
- Prova-På dag viltspår, NW & ringträning i Fjärås

§ 15.13 Onboarding
- Utkast färdigt till nästa styrelsemöte, styrelsemedlemmar återkopplar till Henny 

§ 15.14 VS-22
- Tångahed 2022-02-05, ÅM 2022-02-06
- Domare & ringsekreterare kontaktas 

§ 15.15 Valberedning
- Info skickat
- Nyhetsbrev skickat
- Annons till sociala medier 

§ 15.16 BPH
- Förtydligande gällande fördjupad genomgång
- Förtydligande av bedömning gällande aggressivitet 

§ 15.17 Övriga frågor
- Nej

§ 15.18 Nästa möte
- 2021-08-07 lördag kl. 10.00 via Messenger 



§ 15.19 Mötet avslutas
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg  

Justeras Jennie Holmberg 


