
Protokoll for styremøte i Rasegruppa for 

Staffordshire Bull terrier 
 

Dato: 21. mai 2014,  

Tid: Kl. 19:30, Sted: Tomtveien 12, 2015 Leirsund 

Tilstede: 6 styremedlemmer, 2 vara – 1 styremedlem ikke tilstede 

 

Saksliste 

 

Sak 32/14 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 33/14 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 34/14 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedtak: Godkjent etter tillegg av navn på person fra UK som fikk oversendt PHPV resultater. 

 

Sak 35/14 SBT-Bøkene 

Status SBT Boka 2011/2012 

Trykket opp;     200 stk. 

 

- Av disse er 32 solgt, 6 gitt bort til styremedlemmer. 

 

Talt opp på styremøtet    122 stk. 

Hos «Navn fjernet»      40 stk. 

 

Gjenværende bøker er da    162 stk. 

 

Status SBT Boka 2008   Igjen   11 stk. 

Status SBT Boka 2009   Igjen   38 stk. 

Status SBT Boka 2010   Igjen   10 stk. 

 

Vi må dokumentere kontantkjøp av bøker, kjøpe kvitteringsblokker til dette formålet.  Når det 

gjelder annonser SBT Boka 2011/12 skal det sendes purringer til de man ikke finner har 

betalt. Det ble vedtatt og innhente kontoutskrifter fra banken. «navn fjernet» finner fram 

mailer på de som har bestilt annonser. Vidersender disse til «navn fjernet». «navn fjernet»  

og «navn fjernet»  nøster opp i dette til neste styremøte. 

 

- Det skal dokumenteres salg av dyrere ting, slik som bånd bl.a.  

- Vedr. utlegg; Kvitteringer på utlegg skal teipes på eget ark og undertegnes av 2 

styremedlemmer. 
 

Sak 36/14 Fra «navn fjernet»; Div. punkter ved avl. 

Høre med NTK vedr. avlsregistrering. Forslag om selektiv avlssperre diskutert. 

Vedtak: Ikke vedtatt, besluttet ikke gjennomførbart 
 

Sak 37/14 Fra «navn fjernet»;  og «navn fjernet»; et par punkter vedr. OS og Staffetopp/Bruksstaff-

topp samt annonsen for neste års OS.  

Vedtak: Det må annonseres når det gjelder OS 2014 at OS teller på Staffetoppen – det 

samme gjelder Bruksstaffstoppen. Poengene fra OS (utst., lp og ag) teller dobbelt på 



Staffetoppen fra 2015. 

 

 
 

 

Sak 38/14 Eventuelt 

 

1. Fra «navn fjernet»; Vi må lære oss tjenesteveien. Alt skal gå via leder, alt som skrives 

skal gå med kopi til «navn fjernet»som leder. 

 

2. Fra «navn fjernet»: Vi må ha krav til de oppdrettere som vil ha link/valpeannonse på 

hjemmesiden til RG. Det som ble nevnt var;  HD/AD kjent status på tispa, begge L2, 

HC kjent status, øyelyst. Må være stilt til excellent. Disp. skal kunne gies. Skjema for 

dette skal lages og bør gjelde fra 1. august 2014. Bør også inn i neste TB. «navn 

fjernet» lager teksten. Vi anbefaler at det foreligger DNA test 5 generasjoner tilbake, 

linke til AHT-skjema. 

Valpeformidler ble Monika Sem. 

Vedtak: Valpeformidler Monika Sem, Kriterier for annonsering på RGs websider 

vedtatt, jobbes videre med dette.  

 

 

3. Innsendt sak fra medlem «navn fjernet»; Div. rundt henting av dommerne til OS.  

Vi har vedtatt på et tidligere styremøte at dommerne skal hentes av et styremedlem, 

fortrinnsvis dommeransvarlig. Dersom noen i styret IKKE skal stille hund og har 

anledning, henter denne dommerne. 

Vedtak: «navn fjernet» får tilbakemelding om vårt tidligere vedtak. 

 

4. Fra «navn fjernet»; Informerte om smittet hund med sykdommen Leichmaniose. 
 

 

Protokoll skrevet 04.11.14 

 

 


