Verksamhetsberättelse 2019
Årsmöte
Årsmötet hölls den 23 februari 2019 på Vätterleden, Gränna.
Närvarande var 17 medlemmar.

Styrelse och övriga funktionärer
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen bestått av följande ledamöter
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamot
1:a suppleant
2:e suppleant

Eva Joelsson
Mats Niveborn
Christina Hüttner
Peter van der Steen
Solveig Norrman
Inger Johannesson
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 8 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 2019 hade klubben 115 fullbetalande medlemmar (114 år 2018), varav är 21
utländska medlemmar (22 år 2018). Klubben har 5 hedersmedlemmar (6 år 2018), utöver
det har klubben 10 familjemedlemmar (10 år 2018).
2019 hade klubben 14 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 var Skottefederationens representant på Terrierfullmäktige som
ägde rum i Stockholm, Sollentuna den 13-14 april.
Man diskuterade i huvudsak det svikande medlemsantalen i SvTek och bland
medlemsklubbarna och hur man skulle kunna arbeta över rasklubbsgränserna.

Utställning
Den 25 augusti 2019 arrangerades utställningen i Ale.
50 skottar var anmälda.
Domare var Viive Maranik, Estland, kennel Marland
BIR blev Raglan Russian Winter
BIM blev Raglan Ready to Smile
Ferox minnespris tilldelades kennel Raglan, ägare Dan Ericsson, Enköping.
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Klubbtidningen
SkotteNytt har under 2019 utkommit med tre tidningar i färg, ett dubbelnummer samt två
enkelnummer.

TerrierPosten
Skottefederationen har haft reportage i 3 av 4 nummer av Terrier-Posten.
Eva Joelsson har varit ansvarig för materialet till TP.

Facebook
Skottefederationen har 563 följare på klubbens Facebooksida, en ökning under 2019 med ca
10 %.

Hemsidan
Den nya hemsida hade premiär den 11 Augusti 2019.
Hemsidan gjordes för att främja mobila användare likväl som PC användare.
Mobil användare tror vi ligger i framtiden då fler unga inte har pc utan främst läsplatta eller
mobil.
Websidan har sedan starten haft totalt 21 224 st besökare.
7 329 besökare ifrån Sverige
2 109 besökare ifrån Tyskland
1 967 besökare ifrån Holland
1 655 besökare ifrån Ryssland
1 644 besökare ifrån USA
Besökare under 900 har främst loggat in ifrån Ukraina, Kalifornien, Danmark & Kina.
67 % Har loggat in med PC
33 % Har loggat in med Mobilen
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Skottefederationen – Syd
Året började den 2 mars med en anatomikurs med Dan Eriksson som föreläsare. SkotteNytt nr 189.
Vårpromenaden med tipsrunda ägde rum i Stenshuvud Nationalpark den 5 maj med många gamla
och nya deltagare. SkotteNytt nr 190.
Trimkurs ordnades i oktober. Se SkotteNytt nr 191.
Höstbrunchen hade vi den 9 november i Höganäs Saluhall. Det blev en lyckad sammankomst med
många entusiastiska skottemänniskor.

Skottefederationen – Mellansvenska
I mars samlades ett antal intresserade från Mellansverige hemma hos Vivi-Ann Lövstedt. Vi
hann med mycket prat om både skottar och klubben och bestämde att klubben bör ha en
mellansvensk avdelning. Anita Östby valdes till kontaktperson.
Den första aktiviteten var den 11 maj. Då samlades 9 skottar och 9 personer vid Vilsta
naturreservat i Eskilstuna för att gå en promenad i skogen. Längs vägen var det lite olika
aktiviteter för hundarna för att inte bara träna tassarna utan även hjärnan. Eftermiddagen
avslutades med gemensam fika vid raststugan.
I slutet av september var det dags för nästa sammankomst, vid Strömsholms slott. Tyvärr var
intresset bland medlemmarna litet men vi som var där gick en promenad runt slottet och
avslutade med fika vid Markan.
I december deltog vi på SKKs Hundmässa under två dagar med en monter för skotsk terrier.
Montern var som vanligt välbesökt och förhoppningsvis blev flera intresserade av vår ras.

Skottefederationen – Väst
Skottefederationen Väst träffades i Borås för januari 2019 för ett första planeringsmöte.
I maj ordnade SF Väst en trimkurs med ett fåtal deltagare, kursen en workshop som leddes
av Peter van der Steen.
Den 25 augusti arrangerades den enda inofficiella utställningen för året.
Det var 50 anmälda hundar och domaren var Viive Marland, Estland.
Utställningsdagen bjöd på mycket sol och värme i det natursköna landskapet i Nödinge, på
Ale brukshundsklubb hade vi tillgång till både stuga och utställningsplan.
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Årets Valp
Rhum Faiytale
Uppfödare: Pia Wind
Ägare: Joan Frodi
Årets Veteran
Löwi-Scot WarrenAmourette
Uppfödare: Vivi-Ann Lövstedt
Ägare: Anita Östby

Årets Skotte
Mandowal Classic Charm for Stonegarth
Uppfödare: Matei Borchin
Ägare: Peter van der Steen

……………………………………………..
Eva Joelsson
Ordförande

…………………………………………….
Mats Niveborn
Vice ordförande

………………………………………………..
Christina Hüttner
Kassör

……………………………………………..
Peter van der Steen
Sekreterare

………………………………………………….
Solveig Norrman
Ledamot

……………………………………………….
Inger Johannesson
1:e suppleant

……………………………………………………
Agneta Hermansson
2:e suppleant

