Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2021-11-05 19,00 via Messenger videochatt
§ 18.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat
– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Yvonne Lundberg, Caroline Remula, Ninnie Lundgren, Jennie
Holmberg & Henny Carlstedt. Adjungerade ledamöter Emma Josefsson samt
valberedningen Niklas Jerbrant & Janina Björman
– Frånvarande:
– Andreas Ridderström & Jennie Tjernell
§ 18.2 Val av sekreterare
– Nicklas Nuland
§ 18.3 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
– Yvonne Lundberg
§ 18.4 Godkännande av dagordning
– Godkänns
§ 18.5 Föregående mötesprotokoll
– Klart
§ 18.6 Inkomna skrivelser
– Rasklubbstorg My Dog
– SLU forskningsnytt
– SRD
– Sport- och sällskapsdjur
– SvTek förtjänsttecken, uppfödarmedalj & resestipendium
§ 18.7 Utgående skrivelser
– Nej
§ 18.8 Övriga rapporter
– Nej

§ 18.9 Ekonomisk redovisning
– September + 17 095: - kr
– Augusti – 362: - kr
– Juli + 3404: - kr
– Juni + 294: - kr
Viktighändelse:
– Revisor har tilldelats underlag
– Nytt konto på banken under arbete
§ 18.10 Kommittéer
-

Uppfödare-kommittén:
L2 Hga rutinen finns på avelsdata
Möte i Stockholm i december, anatomiinriktning med föreläsare
Möte i Skåne och Norrland planeras, datum och plats kommuniceras innan årsskiftet
Mötet som var i norra Halland var mkt lyckat och uppskattat
Digitala möten, styrelsen beslutar att inte genomföra digitala möten / föreläsningar

-

Tävlingskommittén
Årets stafford viltspårs ställs in

-

Utställningskommittén
VS-22 boende klart
Checklista kommande möte
Domare inväntas svar från SKK
VS-23 eventuellt ny plats & lokal

-

Monter
My Dog blir det ingen rasmonter för staffordshire bullterrier
Kontakta SvTek och dess gemensamma monter

-

Shopen
AE har lagt ner sin produktion
Ny leverantör kontaktas av koppel och halsband (show-set)
Fortsätta arbetet med profilmaterial

-

Sponsring
Nya kontakter tagna, inväntar resultat från tre företag
Ny sponsor för staffe-relaterade produkter inom kort
Lotteri VS-22
Kontrakt sponsorer kontrolleras

-

Sociala medier+ TP
Generell diskussion gällande sociala medier och dess syfte, mål och genomförande
TP fungerar, manusstopp 1 november

-

Annonser
ÅM
Nya priser
Kontrakt försäljare

§ 18.11 Domarkonferens
- En hund saknar som förevisningshund, övriga tillsatta
- Domarkompendiet klart

§ 18.12 Årsmöte
- Material till årsmötet skickas in av sammankallande i kommittéerna till sekreterare
innan årsskiftet
- Budget skickas in till kassör av sammankallande i kommittéerna innan årsskiftet
- Annons gällande motioner
- Lokal och förtäring bokas
§ 18.13 Valberedning
- Under arbete, mkt svårt att hitta intresserade
§ 18.14 Övriga frågor
- Nej
§ 18.15 Nästa möte
- 2021-12-04 lördag kl. 10.00 via Messenger
§ 18.16 Mötet avslutas
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg

Justeras Jennie Holmberg

