VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Året 2012 har Amstaffklubbens styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande: Anna Nåman
Vice ordförande: Krister Gustén
Sekreterare: Magdalena Lind
Kassör: Carina Rudebrand
Ledamot: Olga Isaksson
Ledamot: Maria Olivemark
Ledamot: Karin Berggren
Suppleant 1: Magdalena Berwid
Suppleant 2: Camilla Olsson
Revisor: Leif Persson
Revisor: Susanne Wickman
Revisor suppleant: Monika Zadawzka
Under året 2012 har rasklubbens styrelse haft 7 styrelsemöten. Utöver
detta har även ett medlems-/uppfödarmöte med utvärdering av RAS
hållits under våren. Under senhösten inbjöds medlemmarna till en gratis
föreläsning om anatomi och exteriör, som dock ställdes in pga. för få
anmälningar. På årets Terrierfullmäktige deltog vice ordförande Krister för
klubbens räkning.
Klubben har haft en balanserad ekonomi under verksamhetsåret. Största
intäkterna har kommit från medlemsavgifter, som för 2012 var 250 kronor
för helmedlem samt 100 kronor för familje- samt valpköparmedlemskap.
Största utgifterna för rasklubben är, förutom den årliga rasspecialen
Amstaffspecialen, medlemshanteringen som sköts via SKK. Klubben har
under året investerat i en ny monter till My Dog samt bekostat
utbildningar för utställningskommittén. Kostnader för medlemstidningen
AmstaffNytt har setts över, och bl.a. har ändringar gjorts så att tidningen
skickas ut med föreningspost istället för A-post samt att klubben inte
betalar moms för tryckerikostnaderna.
AmstaffNytt har sedvanligt getts ut med 4 nummer och varit mycket
uppskattad av medlemmarna. Julinumret var extra tjockt med
resultatredovisning samt bilder från rasspecialen. Camilla Olsson har varit
redaktör och Paula Lindqvist tillkom under året som layoutare. Camilla är
också den som ansvarat för att klubben haft med rapport i varje nummer
av Terrierklubbens tidning Terrierposten.
Klubbens utställningskommitté bestod inledningsvis under 2012 av Jenny
Tengelin, Helen Sjöholm, Krister Gustén samt Olga Isaksson. Olga
ersattes så småningom av Sophia Meyer. Två utbildningar har genomförts
inom kommittén. Jenny har gått en CUA-utbildning (certifierad
utställningsarrangör) & Helen har gått Domaransvarigutbildning.

Specialen 2012 gick av stapeln under slutet av juli på Vilsta Sporthotell i
Eskilstuna. Inbjudna domare från Polen var Malgorzata Jurek Erenska
samt dottern Weronika Jurek. Drygt 100 hundar var anmälda och siffrorna
visar på att utställningen gick med plus. Klubben hade 2012 ett väldigt
gott sponsorssammarbete med fina priser till de placerade. Förutom
huvudsponsor Royal Canin, sponsrades rasspecialen även av Agardhs
Hundsport, Hardcore Harness, Custom Made Show Leads, Förlaget Eget
Bevåg, Hundprodukter i Slottsbron och Missrhyne. Specialen fick även
generös sponsring från privatpersonen Camilla Olsson. Förberedelser inför
2013 års Special har gjorts av kommittén under året. Domare samt resa
har bokats och även arbete för specialen 2014 har påbörjats. Kommittén
har även som föregående år ansvarat för sammanställning av Årets ShowAmstaff.
I samband med Amstaffspecialen anordnades för första gången ett
klubbmästerskap i rallylydnad. Tävlingen anordnades av medlem Carola
Lindh samt styrelseledamot Magdalena Berwid. 11 Amstaffar kom till start
och klubbmästerskapet planeras även till 2013.
Mentalkommittén har under 2012 bytt ledamöter. Magdalena Lind, Åsa
Andersson samt Caroline Ljung satt delar av verksamhetsåret i
kommittén. Denise Magnusson har varit sammankallande och mot slutet
av året sittande tillsammans med Jenny Stein, Magdalena Berwid, Therese
Ringsgård samt Jessica Ekman. Kommittén arrangerade under maj ett MH
i Södertälje med 8 deltagande Amstaffar och i juli hölls ett i Skövde med 6
Amstaffar. Under hösten arrangerades ytterligare en mentalbeskrivning i
Södertälje. Där deltog 6 Amstaffar. Under september skulle ett BPH hållas
i Torslanda men fick ställas in på grund av för litet intresse bland
medlemmarna. Ett PBH hölls sedan i oktober i Märsta och 5 Amstaffar
genomförde då beskrivningen.
Denise Magnusson har utbildats till testledare inom BPH och är även A
figurant för MH/MT. Jenny Stein och Therese Ringsgård är båda två B
figuranter för MH/MT. Mentalkommittén har vidarebefordrat artiklar från
Terrierklubben till tidningen samt att en föreläsning om skillnaden mellan
MH och BPH har planerats och bokats in till 2013.
Klubbens avelskommitté har under 2012 bestått av Maria Olivemark samt
Karin Berggren. För att hjälpa till med Sveriges lantbruksuniversitets
demodexprojekt anordnade klubben ett provtillfälle i samband med
Amstaffspecialen och Karin från kommittén fanns på plats för att ta
proverna. Avelskommittén har fått ta del av Agria Breed profile för rasen
(endast SKK-registrerade Amstaffar), som avser åren 1995-2006.
Kommittén sammanställde underlaget till den ansökan för krav på officiell
HD samt ED status för registrering som under hösten skickades till
Terrierklubben. Terrierklubben har tillstyrkt ansökan och den är nu
vidarebefordrad till SKK:s avelskommitté. Ansökan gäller med
registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som

ej har officiell armbågsledsstatus och höftledstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Maria från avelskommittén och Caroline från mentalkommittén deltog på
SKK:s årliga avelskonferens, som 2012 hade temat hundars mentalitet.
SKK kom med krav att rasklubben redogör vad som görs för att motverka
kamphundsförbud, samt hur man arbetar med BPH i RAS. Kommittén
skrev därför ett tillägg till RAS angående arbetet kring rasförbud. Tillägget
är skickat till SKK:s avelskommitté. Utvärderingen av RAS som ska göras
varje år, är genomförd. Avelskommittén har skickat in minst ett bidrag till
varje AmstaffNytt.
Informationskommittén har under året bestått av Leif Persson. Leif har
haft ett visst samarbete med SvTeks medieinformatör Thorleif Wallqvist.
En ansökan sändes av styrelsen i början av 2012 till SKK’s
standardkommitté. Ansökan gällde önskan om ändring av det
översättningsfel som finns i svenska standarden angående vita Amstaffar.
Ansökan fick dock avslag av SKK. Ny ansökan förbereds med hänvisning
till amerikanska Amstaffklubbens raskompendium med kommentarer kring
standarden.
Flera lokalombud har tillkommit under året. Flera av ombuden har varit
aktiva med träffar runt om i landet.
Tack vare engagerade medlemmar var rasklubben representerad med
rasmonter på My Dog utställningen i januari 2013.
Klubben startade under slutet av verksamhetsåret en grupp på Facebook.
Detta för att lättare nå ut med information om klubbens arrangemang och
aktiviteter till medlemmar och övriga intresserade.
Styrelsen har även detta år arbetat medvetet för att värva nya
medlemmar till klubben. Målet har varit att framförallt få fler uppfödare av
rasen att ansluta sig. Förhoppningen är att även valpköpare till anslutna
uppfödare väljer att vara medlem. Som föregående år har därför
informationsbrev om rasklubben tillsammans med RAS-dokumentet
skickats ut till nyregistrerade kennelnamn med prefix för Amstaff. Beslut
togs även om att ta bort kravet på minst en uppfödd kull för att få stå
med på klubbens uppfödarlista. Detta för att få med sig nyetablerade
kennlar redan från start. Medlemsantalet låg efter årsskiftet på ca 510
medlemmar, vilket åter igen är en ökning mot föregående år. Det ser
styrelsen som en väldigt positivt utveckling för klubben.
Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla medlemmar
som på ett eller annat sätt arbetat för rasklubben under året.

