
Protokoll for styremøte i Rasegruppa for 

Staffordshire Bull terrier 
 

 

Dato: 13. august 2014 

Tid:   Kl. 18:30 

Sted: Hos Bente Moe,  Lillestrømveien 1790, 1911 Flateby 

Tilstede: Alle, inkl varamedlemmer 

 

Saksliste 

 

Sak 47/14 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

                  

Sak 48/14 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 49/14 Godkjenning av referat fra forrige møte  

ikke kommentert 

 

Sak 50/14 Økonomi – budsjett/regnskap. Kasserer informerer. Status komiteer. 
Ikke relevant for offentlig publisering i protokoll. Henviser til årsberetning for 2014. 

 

Helsekomiteen; 

 

 «navn fjernet» hos NVH har informert alle øyelysere om å krysse av på 

øyelysingsskjema. 

 The Stafford Knot skal etter planen være ferdig utpå høsten. Da kan vi oversette. 

 Møte med «navn fjernet» vedr. allergi er er ok – men vi må gjøre en avtale med 

han. 

 HD/AD prosjektet ved «2 navn fjernet»   er på gang. Har vært i kontakt med 

Statens Strålevern som vil ha oss med på et prosjekt vedr. røntgenstråler og 

påvirkning på hund. 

 RAS – 26 sider. «navn fjernet» a skal se på dette, fylle i det siste og be «navn 

fjernet»  se på det.  

 

Aktivitetskomiteen; 

 

 Aktivitetsdager 23. og 24. august. Aktiviteter lørdag og foredrag med Clare og 

Tony Lee på søndag. 

 Kostnad for trykking av skilt til RL er godkjent. 

 

Utstillingskomiteen; 

 

 OS vil bli evaluert på neste styremøte 8. oktober. 

 

Webkomiteen;  

 «navn fjernet»  kan nå legge inn valpekull på hjemmesiden. 

 
 



Sak 51/14 Div. Punkter i mail fra «navn fjernet» 

Det ble vedtatt at UK lager et forslag om at rasegruppene får cert. Forslaget sendes til NTK 

sin generalforsamling i april 2015 hvor medlemmene kan stemme over dette. UK svarer 

«navn fjernet» med kopi til resten av styret. Rasegruppene det gjelder er i tillegg til SBT, 

Cairn, Jack Russel, Airdale og Westie. 

Vi har vedtatt at vi kun vil ha dommere fra UK/Irland. Uaktuelt å flytte dato og sted for OS 

sålenge OS er uoffisielt. UK svarer «navn fjernet» med kopi til resten av styret. 

Vedtak: Forslag om at RG får cert sendes NTK’s generalforsamling april 2015 

Vedtak: Ønsker kun dommere på OS fra UK/Irland. Flytter ikke sted og dato for OS 
 

Sak 52/14 Div punkter vedr. SBT-boken fra «navn fjernet». 

- Det vedtas at ekstern grafiker på 2013 boken får en bok gratis 

- Vi må ha egen konto for boka. «navn fjernet» ordner dette med NTK. 

- Status bøker; Minst 40 solgt men usikker på antallet. «navn fjernet»  har 2 bokpakker, 

5 bøker, 1 bok levert «navn fjernet»  (betalt). «navn fjernet»  har ingen bøker nå. «2 

navn fjernet»  overtar ansvar for utsendelse av bøker. Vi vet ikke om vi er i overskudd. 

Det blir vedtatt at ekstern grafiker får 50% av overskuddet for SBT-boken 2013. 

Vedtak: Ekstern grafiker får 1 bok og 50% av overskudd på 2013 boken 

 

BOK 2014; 

 

- Forslag fra «navn fjernet» vedtas med 4 mot 2 stemmer. Dette skal gjøres som et 

prøveprosjekt og skal evalueres neste år. For; «4 navn fjernet». Mot; «2 navn fjernet». 

- Boka skal ha samme pris neste år – dvs. kr 350,-. Opplag 100 stk. «navn fjernet»  

setter opp forslag til avtale. 

 

Hvem samler inn kritikker og fordeler disse; «navn fjernet»  sjekker med NTK og NKK ang. 

kritikker derfra. Dette bør sendes oss på PDF. RG skal skrive kritikker og legge på Bix innen 

01.02.15. Permen fra OS har «navn fjernet». 

Vedtak: «navn fjernet» skal lage boken i hht til godkjente forslag. 
 

 

Sak 53/14 Rasens utvikling/dommere fra «navn fjernet» 

 Be NTK om å arrangere dommerkonferanse for staffordshire bull terrier. «navn 

fjernet» tar dette opp under pkt. Evt. på styremøte i NTK 14.08.14. 

 Be medlemmene komme med forslag til spesialdommere innen 1. oktober. Må 

inneholde e-post adresse til de foreslåtte. Listen skal være ferdig innen 1. 

november og sendes sammen med et følgebrev til NKK. «navn fjernet» ansvarlig. 
 

Sak 54/14 Eventuelt 

Fra «navn fjernet» 

a) Sak 20/14 – hvordan ligger vi an? Dårlig. «navn fjernet» skal se på dette igjen. 

b) Valgkomiteen; Rutiner for valgkomiteen skal være klare til neste styremøte 8. oktober. 

«2 navn fjernet»  ansvarlige. 

c) Medlemsmøte Trondheim 6. juli utgikk pga. manglende interesse. 

d) «navn fjernet»  ser på nedkorting av rutine for DK (distriktskontakter) 

e) Sak 9/14 – «navn fjernet»  er lederen. 

f) Sak 10/14 – Agria – droppes, Dr. Baddaky kommer 28.10 og snakker om allergi. 

g) Mail fra Norsk Pomeranianklubb vedr. div. rundt blodp røver. «navn fjernet»  svarer. 

h) Nederland; Annonse på FB/hjemmesiden hvor folk kan melde sin interesse. Ansvar 

«navn fjernet». Bindende påmelding. Kostnader dekkes av den enkelte. Deltagende 



hunder skal være norskoppdrettet. E-post sendes styret. Matchshow + int. Utstilling. 

Ikke Cacib. 

 

Fra «navn fjernet»; 

Vi i styret bør ha obligatorisk oppmøte på arrangementer i regi av Rasegruppa og det skal 

være gyldig forfallsgrunn. Denne saken blir flyttet over som styresak til neste styremøte 

(oktober). 
 

Klokka 21:02 forlater «navn fjernet» møtelokalet. 
Tilstede: 6 styremedlemmer, 2 varamedlemmer – ikke tilstede: 1 styremedlem 

 

Sak 55/14 Mistillitsforslag mot nestleder «navn fjernet», brev til styret fra «2 navn fjernet»,  

Taes opp og behandles. Svarbrev blir skrevet og godkjent av styret, sendt av styrets leder. 

 
 

 

Foreløpige saker til neste styremøte 8. oktober; 

 

Sak 56/14 Styremedlemmer som skal delta på medlemsmøte i distriktene får dekket km 

godtgjørelse. 

 

Sak 57/14 Skal styremedlemmer ha obligatorisk oppmøte på arrangementer i regi av RG. 

Ansvar «navn fjernet» 
 

 

 

Protokoll skrevet 04.11.14 

 

 


