
Protokoll for styremøte i Rasegruppa for 

Staffordshire Bull terrier 

 

 
Sted: Hos Bente Moe, Lillestrømveien 1790, 1911 Flateby 

Tid: 15. januar 2014, Tid:   Kl. 18:00 

Tilstede: Alle inkl. varamedlemmer 
 

Saksliste 

 

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent                  

 

Sak 02/14 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Godkjent                  

 

Sak 03/14 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Ikke mottatt fra forrige sekretær.                  

 

Sak 04/14 Økonomi – budsjett/regnskap. Kasserer informerer. 

Ikke relevant for offentlig publisering i protokoll. Henviser til årsberetning for 2014. 

Kasserer verv overdras fra Bente Moe til Heidi Mehlum 

 

Sak 05/14 Fra «navn fjernet».;  Videre arbeid med tanke på komiteene, Ras, helseundersøkelsen, 

Cloud Drive, boka (sistnevnte status) 

Komiteene ble oppdatert, publisert på web. 

RAS/Helseundersøkelse, se sak 9/14 

Status SBTbok – budsjett skal foreligge styremøte 9/4-14 

 

Sak 06/14 Diverse rundt årets Open Show ved «navn fjernet». 

Vedtak: Aktivitetskomiteen arrangerer Dag 2 på årets Open Show.  

 

Sak 07/14 Aktivitetskomiteen. Se vedlegg 1, mail fra  «navn fjernet». 

Deler av dette flyttet til sak 05/14. 

Vedtak: Ønskes økt informering om L2hga / HC / Øyenlysning på web & fb. Ansvarlig «navn fjernet». 

 

Sak 08/14 Retningslinjer, avl og oppdrett bl.a. Se vedlegg 2, mail fra «navn fjernet». 

Vedtak: «navn fjernet».svarer på vegne av styret. 

 

Sak 09/14 Diverse punkter, se vedlegg 3, mail fra «navn fjernet». 

Vedtak: 

Helsekomiteen utarbeider nytt forslag angående «gode råd» filen. 

- Helseundersøkelsen og Ras pågår fremdeles. Info fra helsekomieen følger senere 

- SBT boka;  Vi diskuterer dette videre på mail 

- Kritikker; Tas med av «navn fjernet».  til neste styremøte 

- Materielliste; Blir oppdatert til neste styremøte 

- Mailsystem; Kan sende fra privat mail men understreke at man er styremedlem 

  i RG. 

- Valgkomitemedl.; «navn fjernet».  lager forslag til instruks for valgkomiteen. 

  Hører med NTK ang. fremgangsmåte når det gjelder å få inn

  ny leder og medlem av valgkomiteen. 

- Distrikskontakter; «navn fjernet».  sjekker om det ligger instruks for disse på Cloud.

   



- Instrukser; Den enkelte leder for hver komite/verv skriver en instruks for sin

  gruppe/verv. Ansvarlig; Alle 

 

 

Sak 10/14 Eventuelt 

 

1. Informasjon om NTK’s oppdretterseminar i oktober. Vi har en halv dag til rådighet dersom vi 

ikke ønsker oppsatt foredragsholder. Vi bruker tiden til neste styremøte for å komme med forslag. 

 

2. Høre med  Dr. Baddaky om hun vil holde foredrag på et medlemsmøte.  

«navn fjernet». er ansvarlig for å kontakte henne. 

 

3. Høre med forsikringsselskapet Agria om de vil holde foredrag på et medlemsmøte. «navn 

fjernet».  er ansvarlig for å kontakte Agria. 

 

 

 

 

Protokoll skrevet 03.11.14 

 

SBT RG Styret. 

 

 

 


