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Under 2009 har Amstaffklubbens styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande: Ludwig Tercha
Vice ordförande: Hossein Mohaddes
Sekreterare: Anna Nåman
Kassör: Jessica Hallberg
Ledamot/medlemsansvarig: Viktoria Ramström
Suppleant 1: Petra Ljungberg
Suppleant 2: Jennie Wickman
Revisor: Carina Rudebrand
Revisor Suppleant: Susanne Wickman
Styrelsen har förutom det konstituerande mötet i samband med årsmötet
haft fyra stycken protokollförda styrelsemöten under året. Vidare har
ordförande, sekreterare och kassör tillsammans bildat AU
(arbetsutskottet) för snabb behandling av ärenden mellan styrelsemötena.
Klubben har även haft ett medlems-/uppfödarmöte under oktober. På
detta möte avhölls en mycket uppskattad föreläsning om hud av
veterinär/dermatolog Kerstin Bergvall. Intresset var stort då just
hudproblem dessvärre är vanligt förekommande inom rasen. Många hade
frågor och funderingar till Kerstin och föreläsningen var givande för alla
närvarande.
Klubben har i April månad deltagit på den årliga TF-helgen
(Terrierfullmäktige) där Svenska terrierklubben med samtliga anslutna
rasklubbar möts. Deltog i år gjorde ordföranden Ludwig samt vice
ordföranden Hossein.
Klubbens avelskommitté bestående av Maria Olivemark och Karin
Berggren har under året arbetat mycket aktivt. Bland annat har
sammanställningen av den tidigare publicerade hälsoenkäten
presenterats. Presentation gjordes inledningsvis på årsmötet, sedan också
i tidningen Amstaffnytt samt på hemsidan. Sammanställningen har gett
klubben en viss översikt över hälsoläget för vår ras. Beaktas ska dock att
en stor andel av inkommande svar består av unga hundar, ca 50% är
yngre än 2 år, och att många sjukdomar, problem och symtom
uppkommer inte förrän hunden uppnått en högre ålder. Positivt är att
sammanställningen visar att majoriteten av Amstaffägare bedömer sina
hundars allmänstillstånd som mycket gott, samt att de är nöjda med sitt
rasval och kan tänka sig Amstaff som nästa hund.
Fortlöpande utbildning för avelskommittén kommer att ske och har redan
påbörjats under året. Maria och Karin har varit på en, av SKK arrangerad,
2 dagars avelsrådskonferens och Maria har även deltagit på Avelsråd steg
1 - grundutbildning.

En av de viktiga uppgifter som vår avelskommitté också har jobbat flitigt
med är rasklubbens fastställda RAS, rasspecifika avelsstrategier, som
antogs 2007. Till att börja med har de jobbat med en utvärdering av nu
gällande dokument. Detta för att se över om de mål som satts upp har
uppnåtts i realiteten. I utvärderingen har de bl a tittat på statistik rörande
registreringar, inavelsgrad, HD-status och egenskapsvärden baserade på
utförda MH:n. Utvärderingen är därefter publicerad på klubbens hemsida
och arbetet med revidering har inletts. Revideringen av RAS kommer att
göras tidigare än beräknat på grund av att så många förutsättningar
ändrats i rasen. Stor vikt kommer läggas på att RAS i framtiden hålls
levande både för nya och gamla uppfödare av rasen Amstaff.
Under året har också kommittén haft i uppgift, att i samråd med
styrelsen, sända in underlag för en ansökan till SveTek gällande hälsokrav
för registrering av avkommor. Ansökan hade sin grund i de motioner som
röstades fram på årsmötet och gällde känd HD och ED status. Motionerna
fick avslag hos SveTek med motivering att klubben bör förankra beslutet
bättre bland medlemmar/uppfödare.
I linje med ovanstående och det pågående arbetet med RAS införde
klubben under 2009 valphänvisningskrav. Kraven som införts är baserade
på rasens nuläge samt de målsättningar som är upprättade i de
rasspecifika avelsstrategierna. Som grund till kraven förelåg också de
diskussioner kring hälsa och hälsokrav som fördes på höstens
uppfödarmöte.
Maria och Karin har också gjort en sammanställning om sjukdomen
cerebellär ataxi, NCL-A, och sänt denna till SKK:s DNA-grupp.
Utställningskommittén har för i år bestått av Viktoria Ramström, Petra
Ljungberg och Hossein Mohaddes. Årets stora höjdpunkt, den inofficiella
rasspecialen ”Amstaffspecialen”, anordnades i vanlig ordning och gick av
stapeln den 18 Juli i Köping. Antalet anmälningar var rekordstort. Hela
168 stycken Amstaffar var anmälda! Inbjudna som domare för i år var
rasspecialisterna och tillika välrenommerade uppfödare av rasen; Paco
Zanoia från Italien och Lorene Wilson från USA. Styrelsens
sammanfattning är att årets special blev mycket lyckad tack vare trevligt
utställningsområde, fantastiskt väder samt mycket god atmosfär. Det
stora antalet anmälningar gjorde dessutom att utställningen gick med
vinst, dubbelt upp mot för beräknat, vilket självklart också var mycket
positivt. Förberedelser inför 2010 års special är också igångsatta av
utställningskommittén, med bla val av datum, utställningsplats och
domare.
Klubben har genom MH-ansvarige Anna Andersson anordnat två
mentalbeskrivningar under 2009. Ett 2-dagars MH anordnades i April samt
ytterligare ett MH under Augusti. Ett 20-tal Amstaffar blev beskrivna
under dessa två tillfällen. Klubbens lokalombud runt om i landet har även

varit aktiva med en del arrangemang. Det har bla hållits handlerskurser,
föreläsningar om anatomi och friskvård för hund samt anordnats
promenader och socialiseringsträffar. Samtliga arrangemang ordnade av
lokalombuden har utannonserats via klubbens hemsida under ”Aktuellt”.
När det gäller klubbens egna medier har medlemstidningen ”Amstaffnytt”
utkommit med 4 nummer under 2009. Hemsidan har fått en ny
webmaster, Anna Nåman, och därmed även en ny layout. Målet har varit
att få hemsidan mer ”levande” och up-to-date för att göra den intressant
att besöka. Beslut togs också av styrelsen om att ta bort kostnaden för att
annonsera valpar och omplaceringar för de uppfödare som står med på
klubbens uppfödarlista. Detta med förhoppning om att öka intresset att
publicera kommande och födda valpkullar på rasklubbens sida.
Klubbens shop har fått ny ansvarig, Denise Magnusson. Denise har tagit in
en del nya artiklar till shopen utöver klubbens vanliga logotype-produkter.
Klubben har åter varit närvarande med rasmonter vid de två stora
internationella utställningarna ”HUND 2009” samt ”My Dog” i Januari
2010. Båda dessa tillställningar är två värdefulla tillfällen för klubben att
kunna visa upp sig själva och rasen ur ett positivt perspektiv.
Sponsoransvarige Petra Ljungberg har jobbat idogt under året med att
ordna sponsorer till klubben. Klubben har dels slutit avtal med
Foderföretaget Husse. De blev villigt Amstaffklubbens huvudsponsor med
ett gynnande avtal för klubben och dess medlemmar. Husse ger 10 %
rabatt till alla medlemmar, har förmånliga erbjudande för uppfödare och
sponsrade med ett fantastiskt prisbord till vår rasspecial. Husse kommer
dessutom att marknadsföra Amstaffklubben och rasen Amstaff i sina
montrar och på sin hemsida.
Vidare har klubben även haft ett samarbete med IF försäkringar. Även de
gav oss ett underbart pris till bästa svenskfödda på Amstaffspecialen samt
förmånligt erbjudande till samtliga medlemmar. JRF förvaltning har varit
klubbens mest generösa sponsor och ställt upp i alla sammanhang och
styrelsen hoppas på ett fortsatt samarbete med dem. Petra arbetar vidare
med att göra iordning avtal och regler inför sponsring för uppfödare och
medlemmar inför specialen 2010.
Styrelsen är avslutningsvis mycket nöjda över att medlemsantalet i det
närmaste fördubblats under året. Kassör Jessica och medlemsansvarige
Viktoria har under året kämpat med att strukturera upp klubbens
medlemsregister. En summering av det totala antalet medlemmar
(fullbetalande, familjemedlemmar, hedersmedlemmar) visar att det nu är
353 stycken. Styrelsen hoppas att denna trend håller i sig och att klubben
fortsättningsvis kan knyta an och behålla ännu fler medlemmar. Beslut
togs under slutet av året att SKK kommer att hantera klubbens
medlemsregister framledes. Detta för att främst förenkla arbetet för
kassörsposten. Det kommer göra att samtliga medlemmar får ett

medlemskort och att påminnelser på inbetalning av medlemsavgiften
automatiskt sänds ut.
För att knyta ihop säcken vill styrelsen avrunda med ett stort TACK till alla
dem som hjälpt till under det gångna året. Tacket riktas till invalda inom
våra egna kommittéer, de ansvariga för olika områden samt alla ni andra
som på olika sätt ställt upp för och sponsrat klubben! Nu rikat vi blicken
framåt mot ett nytt spännande och innehållsrikt år!

