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Årsmöte 

Styrelsen kallade till årsmötet som skulle hölls den 20 februari 2021 på Vätterleden, Gränna. 
Med anledning till den rådande pandemin tog styrelsen beslut om att skjuta upp årsmötet 
till februari 2022. Detta beslut grundades på rekommendationer från såväl SKK som SvTek. 
 

 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen bestått av följande ledamöter 
 
Ordförande   Eva Joelsson 
Vice ordförande Mats Niveborn 
Kassör  Christina Hüttner 
Sekreterare   Peter van der Steen 
Ordinarie ledamot Solveig Norrman 
1:a suppleant Maria Pagmark 
2:e suppleant Agneta Hermansson 
 
Revisor  Gun-Lis Bellhem 
  Göran Tullberg 
 
Revisorssuppleanter Bo Olofsson 
  Kjell Bergstrand 
 
Internet & hemsidan Leif Gustavsson 
 
Redaktör Skotte-Nytt Peter Hewitt 
 
Valberedningen Gerhard Malmberg, sammankallande 
  Monica Rosendahl 
  Barbro Olofsson 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har haft ett konstituerande möte samt 6 protokollförda ordinarie möten under 
året. Ett fysiskt möte, övriga ordinarie möten har varit telefonmöten. 
Utöver styrelsemötena har styrelsen, i särskilda frågor kommunicerat via telefon, e-post och 
WhatsApp.  
 
 

Medlemmar 
 
Vid utgången av 2020 hade klubben 140 fullbetalande medlemmar (115 år 2019), därav 14 
utländska medlemmar (21 år 2019) samt 5 hedersmedlemmar (5 år 2019) utöver det har 
klubben 9 familjemedlemmar (10 år 2019). 

2020 hade klubben 18 bjudna medlemmar där ingår KB Svtek och SKK. 

Medlemsavgiften har varit 250 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem,  
300 kr för utländska medlemmar, 100 kr för bjudna medlemmar samt 150 kr för bjudna 
utländska medlemmar. 
 

Representation på Terrierfullmäktige 
 
Ordförande Eva Joelsson och vice ordförande Mats Niveborn var Skottefederationens 
representanter på Terrierfullmäktige som i år blev ett digitalt möte den 28 juni 2020. 
 

Utställning 
 
På grund av den rådande pandemin blev våra tänkta utställningar i Alnarp den 25 juli och 
den i Ale, Göteborg den 29 augusti inställda.  
Så även den planerade Black & White utställningen, som i samarbete med Östwestie, den 23 
augusti i Stockholm, Täby, blev inställd. 

 
Klubbtidningen 
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SkotteNytt har under 2020 utkommit med tre tidningar i färg, ett dubbelnummer samt två 
enkelnummer. 
De bildades också en grupp som ska vara redaktören behjälplig att samla in material till 
tidningen.  

 
TerrierPosten 
 
Skottefederationen har haft reportage i 2 av 4 nummer av Terrier-Posten.  
Eva Joelsson har varit ansvarig för materialet till TP. 
I TP 2 kunde vi presentera Årets skotte 2019, valp och veteran. 
I TP 4 redovisade vi från klubbens fototävling några slumpmässigt valda foton från de  
37 inkomna bidragen. 
 
 

Facebook 
 
Skottefederationen har 880 följare på klubbens Facebooksida. 
 

Hemsidan 
Vår websida har mellan 22 Jan (2020-2021) haft 51 573 besökare. 

Sedan starten 11 Aug 2019 till 22 Jan 2021 har vi haft 73 989 

besökare. 

Dom mest framträdande besökarna har varit ifrån: 

1. Sverige 

2. Europa 

3. Ryssland 

4. Nord/Syd Amerika inkl. Kanada 

Det man också kan se är att förstasidan varit mest välbesökt och vår logo klickats på 

mest. 78 % var data användare, 22% var mobil användare. 

 
 

Skottefederationen – Syd 
Klubben möttes den 16 februari för att planera årets begivenheter, så som vandringen i Stenshuvuds 
Nationalpark första söndagen i maj, utställning i juli med Jul Hamlot som domare och slutligen en 
brunch i Höganäs. Vi var så tvungna att ställa in allt. 

 
Skottefederationen – Mellansvenska 
Inte aktiv 

Skottefederationen – Väst 
Klubben hade men mycket välbesökt monter på  My Dog under fyra dagar 3-6 januari.  
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Den planerade trimkursen och nosework kursen samt sommarens planerade utställning blev 
inställda. 

 
Årets Valp  
Inget att rapportera 
 
Årets Veteran 
Inget att rapportera 

 
Årets Skotte 
Inget att rapportera 

 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………………. 
Eva Joelsson    Mats Niveborn 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
………………………………………………..  …………………………………………….. 
Christina Hüttner   Peter van der Steen 
Kassör    Sekreterare 
 
 
………………………………………………….  ………………………………………………. 
Solveig Norrman   Maria Pagmark 
Ledamot    1:e suppleant 
 
 
…………………………………………………… 
Agneta Hermansson 
2:e suppleant 


