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Året 2010 har Amstaffklubbens styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande: Viktoria Ramström
Vice ordförande: Anna Nåman
Sekreterare: Anna Nåman
Kassör: Jessica Hallberg (adjungerad kassör Carina Rudebrand)
Ledamot: Petra Wallenberg
Ledamot: Linda Hallberg
Suppleant 1: Karin Berggren
Suppleant 2: Magdalena Lind
Revisor: Towe Kjell (tidigare suppleant, ersättare för Carina Rudebrand)
Revisor: Susanne Wickman
Revisor suppleant: Olga Isaksson
Styrelsen har under året 2010 haft 5 stycken styrelsemöten, inkluderat
det konstituerande mötet i samband med årsmötet. Två medlems/uppfödarmöten har också avhållits, ett i April samt ett i September.
Vårens medlemsmöte vigdes främst åt den pågående revideringen av RAS
(rasspecifika avelsstrategier). Under höstens medlemsmöte hölls en
mycket uppskattad föreläsning om HD och ED av Lars Audell. Under
föreläsningen fick medlemmar chansen att ställa frågor och få svar på
många av de funderingar som finns kring ledernas utveckling, röntgen och
avläsning samt bedömning av dessa.
Klubben deltog i vanlig ordning i April månad på Terrierfullmäktige genom
ordföranden Viktoria. Terrierfullmäktige (TF) är det årligen återkommande
möte där Svenska terrierklubben med samtliga anslutna rasklubbar möts.
Revidering av RAS-dokumentet (rasspecifika avelsstrategier) har slutförts
under 2010 av Maria Olivemark och Karin Berggren i avelskommittéen.
Revideringen har förankrats bland klubbens medlemmar genom diskussion
på vårens samt höstens uppfödarmöte. Dokumentet har också funnits
tillgängligt ute på klubbens hemsida i 8 månader, samt bifogats med årets
sista medlemstidning för att nå ut till medlemmar via vanlig postgång. Det
reviderade dokumentet har skickats in till SveTek för godkännande.
Utställningskommittén 2010 har bestått av Viktoria Ramström samt Petra
Wallenberg. Årets rasspecial ”Amstaffspecialen” gick av stapeln i slutet av
Juli och dömdes av auktoriserade domaren, samt tidigare
Amstaffuppfödaren, Ann Rode. Deltagarantalet blev något lägre än vad
specialen haft de senaste åren men blev trots detta en mycket lyckad
tillställning. Årets prisbord var fantastiskt! Det lotteri som hölls i samband
med utställningen var en stor succe och kommer återkomma fler gånger.
Direkt efter 2010 års special började kommittéen att planera för 2011.
Domare samt ringsekreterare är inbjudna och har tackat ja. På

medlemmarnas begäran kommer 2011 års special att äga rum på ett nytt
ställe som ligger söder om Stockholm, Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.
Vilsta Sporhotell är mycket positiva till att vi som rasklubb valt just dem
till vår special.
Amstaffspecialens generösa prisbord berodde till stor del på våra
sponsorer. 2010 var deras år. Aldrig tidigare har Amstaffklubben haft så
givmilda sponsorer. Ett STORT TACK till alla dem och inte minst till
medlemmarna Denise Magnusson och Niklas Larsson för all hjälp med att
ordna nya sponsorer. Fodertillverkaren Husses kommer även under 2011
att sponsra, då de nya ägarna mer än gärna vill vara huvudsponsor för
Amstaffklubben. Detsamma gäller vår trognaste sponsor JRF Förvaltnings
AB, som generöst ställt upp under 2010.
Medlemstidningen ”Amstaff Nytt” har utkommit med 4 nummer under
året. Tidningen har fått nytt fräscht format och ny redaktör, Petra
Wallenberg. Det nya formatet har varit mycket uppskattat av
medlemmarna och Amstaff Nytt är nu en medlemstidning som många
förväntansfullt ser fram emot att få. Många nya sidor och ett stort
engagemang från medlemmar gör att tidningen har ökat i omfång,
innehåll och antal. Målet 2010 var att få en 24-sidig tidning i A4 format
och det slutade som en 32-sidig tidning. Även annonseringen har ökat och
klubben hoppas på att ännu fler väljer att annonsera under 2011.
Annonseringen är ett ett fördelaktigt sätt för anslutna uppfödare att synas
och samtidigt sponsra sin rasklubb. Tack vare Täby kopias fantastiska
sponsorpris på tryck och våra gångna annonser har tidningen varit i det
närmaste självförsörjande.
Under 2010 bildades en MH-kommitté med Denise Magnusson, Magdalena
Lind samt Åsa Andersson. Kommittéens uppgift är inte enbart att arbeta
med anordnande av mentalbeskrivningar i klubbens regi, utan också
fortlöpande arbeta med mentalitetsfrågor inom rasen.
Ett MH-tillfälle har ordnats via klubben i år. Planerat var att ha två dagars
mentalbeskrivningar men pga för få anmälningar blev det ändrat till en
dag. Amstaffklubben ville heller inte konkurrera med Svenska
Kennelklubbens pågående projekt BPH (Beteende- och
personlighetsbeskrivning Hund) där Amstaffen var utsedd till att vara en
av testraserna. Klubben försökte därför istället uppmuntra medlemmar att
deltaga på BPH. Detta har nu fullföljts, tillräckligt många Amstaffar har
deltagit och projektet är klart och ska nu utvärderas.
Inför år 2011 har MH-kommitéen skickat förfrågan till Södertälje
Brukshundklubb om datum för beskrivning, ett vår-MH och ett höst-MH,
samt att ett beskrivningstillfälle planeras på Skövde BK. Vidareutbildning
av MH-komittéens medlemmar har pågått och planerats. Inventering av
redan utbildade figuranter har också skett. Tyvärr har kommittéen fått
väldigt få svar på förfrågan om detta och hoppas på att få in fler. Kontakt

med medlem i skånedistriktet har upprättats med förhoppning om att
kunna arrangera MH även i de södra delarna av Sverige. Förhoppningen är
också att kunna knyta fler medlemmar till klubben även i den region.
Klubben har varit närvarande och representerat rasen med rasmonter vid
den internationella utställningen ”HUNDMÄSSAN 2010” i Stockholm.
Klubben närvarade inte vid My Dog pga avsaknad av monteransvarig.
Fortfarande saknas huvudansvarig för montern och här behöver klubben
all hjälp som kan fås av engagerade medlemmar för att bemanna och
ansvara för montern.
Klubben har också arbetat med förberedelser inför SveTeks
domarkonferens hösten 2011 där Amstaffen kommer vara en av
presentationsraserna. Raskompendium har sammanställts och gästtalare
och domare till tillhörande terrierderby har bjudits in. Arbetet med
resterande delar inför konferensen kommer att fortsätta under 2011.
Styrelsen har under 2010 kontaktat de största annonsmarknaderna på
internet där annonsering av hundar sker. Anledningen har varit den
problematik som finns med annonsering av blandraser samt papperslösa
hundar som renrasiga Amstaffar. Till samtliga annonsmarknader har
önskemål framförts att endast annonser med renrasiga SKK-registrerade
Amstaffar får rubriceras med rasens namn, samt att registreringsnummer
ska anges. Förfrågan har även gjorts om möjligheten för klubben att ha
en stående annons med informationstext, ”Köpa Amstaff?”, om viktiga
saker att tänka på vid köp av rasen. Texten belyser vikten av att välja
renrasiga Amstaffar och hur man som köpare vet att det är just detta som
man får. Klubben har fått godkännande av samtliga annonsmarknader till
att lägga in texten. Informationstexten har även lagts till på hemsidan.
På grund av det rasförbud som infördes i Danmark under sommaren, och
efterföljande mediala debatter, har Amstaffklubben deltagit på möte med
Staffordshire bullterrierklubben samt Terrierklubben och SKK. Där har
dialog först huruvida rasklubben kan arbeta med rasförbudsfrågan som
ständigt är mer eller mindre aktuell. Till följd av detta, samt utifrån
diskussioner som fördes på vårens medlemsmöte, beslutade styrelsen att
bilda en informationskommitté. Tanken bakom kommittéen är att denna
specifikt ska fokusera sitt arbete på att sprida information om rasen,
samla fakta och statistik och synas med rasen i positiva sammanhang.
Den uppskattade tio-i-topp-listan”Årets Show Amstaff” baserad på
officiella utställningsresultat har sammanställts även under detta år. Nytt
för i år har också varit införande av en tio-i-topp lista för ”Årets Arbetande
Amstaff”. Genom sistnämnda lista vill klubben ge lite extra
uppmärksamhet till de medlemmar som tävlat officiellt med sin Amstaff
inom någon eller olika grenar. Listan visar på ett positivt sätt upp rasens
mångsidighet. Pris till både Årets Show Amstaff samt Årets Arbetande
kommer att delas ut på årsmötet.

Styrelsens lokalombudsansvarige Linda har sett över riktlinjer för
klubbens lokalombud. Under 2010 har klubben haft 2 lokalombud, Olga
Isaksson i Boden och Aloka Persson i Gävle. Det har tyvärr inte varit så
stort intresse för arrangerade träffar och det har varit ett relativt lugnt år.
Styrelsen hoppas på mer lokalombudsaktiviteter under 2011 och kommer
också jobba på att utöka antalet lokalombud runt om i landet.
Klubbens medlemshantering har under 2010 förts över till SKK’s
medlemsavdelning. Detta har underlättat mycket för sittande styrelse.
Medlemskapet är numera rullande 12 månader från inbetalad avgift samt
att automatisk förnyelseavi skickas ut när medlemskapet gått ut. Samtliga
medlemmar har också fått medlemskort. Något som efterfrågats länge av
medlemmar. Ett av de övergripande målen för 2010 har varit att öka
medlemsantalet och behålla redan befintliga medlemmar. Med glädje
kunde styrelsen summera det totala antalet medlemmar till ca 420 vid
årets slut. Styrelsen hoppas att den uppåtgående kurvan håller i sig även
under det kommande året.
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett STORT TACK till ALLA dem som ställt
upp för klubben och hjälpt till på olika sätt under 2010. Amstaffklubben är
en rasklubb på frammarsch och nya spännande saker händer inom
klubben hela tiden. Med förväntan ser vi fram emot vad 2011 bär med
sig!

