
 Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens
2022-01-07 18,00 via Messenger videochatt

§ 21.1 Mötet öppnas
– Ordförande Jennie Holmberg förklarar mötet öppnat

– Närvarande:
– Nicklas Nuland, Yvonne Lundberg, Caroline Remula, Ninnie Lundgren, Jennie 

Holmberg & Henny Carlstedt. Adjungerad ledamot Emma Josefsson samt 
valberedningen Niklas Jerbrant & Janina Björman

– Frånvarande:
– Andreas Ridderström & Jennie Tjernell

§ 21.2 Val av sekreterare 
– Nicklas Nuland  

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

§ 21.4 Godkännande av dagordning 
– Godkänns

§ 21.5 Föregående mötesprotokoll 
– Klart

§ 21.6 Inkomna skrivelser
– SKK information till samtliga klubbar 
– SvTek diplomerad avelsfunktionär     

§ 21.7 Utgående skrivelser
– Medlemsrapportering SvTek
– Till berörda parter angående inställd VS-22

§ 21.8 Övriga rapporter
– Nej



§ 21.9 Ekonomisk redovisning 
– Oktober -35 426: - kr
– November +3086: - kr
– December +9528: - kr
– Preliminärt resultat 2021 +35 658: - kr 

Viktighändelse: 
– Nej

§ 21.10 Kommittéer

Uppfödare-kommittén:
- Bordläggs 

            Tävlingskommittén  
- Nya statuter för viltspår beslutas: extra poäng HP tas bort, championat 10 p kvarstår &

deltagande i SM tas bort.
- Sekreterare skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

            Utställningskommittén 
- Samtliga berörda parter är informerade gällande inställd vinterspecial i Tångahed-22
- Budgeten är ej skickat till kassör, några frågor återstår. 
- SKK tar 12: -kr per anmäld hund i samband med den inställda VS-22

            Monter
- Inget nytt

            Shopen
- Silikonarmband sålt bra, undersöker ny leverantör 
- Ny leverantör av Show-set kontaktad 
- Budgeten är korrigerad pga. inställda evenemang
- FB omröstning / frågeställning till medlemmarna gällande önskvärt utbud i klubb 

shopen. T-shirts lottas ut till svarande, även till ej medlemmar  

Sponsring
- Utse vinnare i Agria tävlingen 
- Avtal Agria säkerställs 
- Nytt avtal med MUSH
- Ny ansökan till Engelsson 
- Ny ansökan till svenska djurapoteket 

            Sociala medier+ TP
- Ny hemsida, arbetet fortskrider 
- TP fungerar, sociala medier fungerar  

Annonser
- Annons årsmöte 



§ 21.11 Årsmöte
- Jönköping Scandic 5 februari kl. 13.00
- Föranmälan till årsmötet senast 29 januari pga. covid-19 
- Årsmöteshandlingar publiceras senast 22 januari 

§ 21.12 Valberedning
- Valberedning & revisorssuppleant kommande verksamhetsår saknas 
- Valberedningens förslag publiceras senast 22 januari 

§ 21.13 Övriga frågor
- Ordförande tackar sittande styrelse & VB för verksamhetsåret 

§ 21.14 Nästa möte
- Årsmötet Jönköping 2022-02-05 kl. 13.00 

§ 21.15 Mötet avslutas 
- Ordförande Jennie Holmberg avslutar mötet

Justeras Nicklas Nuland

Justeras Yvonne Lundberg  

Justeras Jennie Holmberg 


