Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 14/01– 14
Närvarande: Nina Rudebrand, Camilla Olsson, Monika Zawadzka, Sophia Meyer, Helen Sjöholm, Jenny Stein & Maria Olivemark.
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet
2. Godkännande & fastställande av dagordning: Dagordningen godkänns utan ändring.
3. Val av justerare: Jenny Stein väljs till justerare jämte ordförande.
4. Föregående mötes protokoll: Läggs till handlingarna
5. Ordförande
Styrelsen fasställer budgetförslag för 2014. Styrelsen gick igenom riktlinjer till lokalombuden vad som gäller vid eventuella
aktiviteter och vad försäkringen som klubben har täcker upp. Nina ska uppdatera och skicka ut dem till lokalombuden.
6. Rapporter
a) Kassör: Kassören informerar att vi har 73252: - på kontot. Svenska Amstaff klubben har 509 medlemar.
b) Avels kommitté:
Utvärderingen av RAS är klar och kommer att läggas upp på hemsidan. Maria berättar även att det fattas 60 sjuka Amstaffar
och 48 friska Amstaffar till Demodex forskningen. Maria berättar att de har börjat att forskat på de raser de har fått in
tillräckligt med prover ifrån och de har hittat en gen som är intressant för fortsatt forskning av Demodex. Avelskommittén ska
se över chanserna att få ihop de sista hundarna av rasen American Staffordshire terrier.
c) Utställningskommittén:
Utställningskommittén rapporterar att de har varit kontakt med Östsvenska Terrierklubben angående när anmälning för Amstaff
Specialen kommer vara igång. Tyvärr hade inte Östsvenska Terrierklubben något datum men återkommer så fort de har ett.
Styrelsen framför önskemål om att kommittén ska se möjligheten att ha en vinter special 2015 med Svenska Staffordshire
Bullterrierklubben Sophia tar med önskemålet till kommittén och ska se över om det är möjligt.
d) Mentalkommittén:
Jenny berättar att lokal är bokad för vårens föreläsning om BPH. Jenny berättar även att kommittén har varit kontakt med SLU
och kommer få in en förhandsvisning vad deras studier om beteende har visat åt angående rasen American Staffordshire
Terrier.
e) Tävlingskommittén:
Camilla rapporterar att reglerna runt Årets Arbetande Amstaff är under revidering och kommer att uppdateras snarast på
hemsidan.
f) Årsbok kommittén: Nina och Helen berättar att de har varit kontakt Kungliga biblioteket vad som gäller angående print-ondemand. De berättar att de väntar svar från ett tryckeri om det går att beställa böcker efterhand till samma pris. Förslag vad
som ska ingå i boken är snart klart och kommer läggas fram till nya styrelsen. Styrelsen ställde sig positivt att Jenny Tengelin
ingår i Årsbok kommittén.
7. Inkommen skrivelse: Det har inkommit in en skrivelse från medlemar att de vill att valberedningen ska i god tid innan
årsmötet läggs upp på hemsidan vilka styrelseförslag som kommer föreslås. Styrelsen ser detta som en självklarhet att som
medlem ska man få ta del av styrelseförslag innan årsmöte. Och ett förslag togs att sista datumet för kommande
styrelseförslag ska vara klart 31/12 vart kalender år och kommer där efter läggs upp på hemsidan så medlemmarna kan ta del
av förslagen.
8. Årsmöte 2014: Mötet kommer att hållas i Göteborg. Tid och plats är klart, och mötet är utlyst på hemsidan samt i
tidningen. Förslag på mötesordföranden har kommit och dessa ska tillfrågas före mötet. Monika kommer att ordna med fika.
9. Nästa möte blir den 2 februari 2014, i Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning lokaler.
10 Mötets avslutande.
Ordföranden Nina tackar för gånga året och avslutar mötet.

