Protokoll nr 1/2022
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2022-01-18
Närvarande: Kathleen Berggren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Petra Forslund, Nils-Olof Bratt,
Ulla Olsson, Hannah Karlsson, Maria Frimodig.
Anmäld frånvaro: Hans Almgren, Rose-Marie Johansson

1. Mötets öppnande: Kathleen Berggren öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Val av protokollförare: Magdalena Nilsson-Kerttu valdes som protokollförare.
3. Val av justerare jämte ordförande: Nils-Olof Bratt valdes att justera protokollet.
4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes.
5. Föregående mötesprotokoll: Protokoll nr 14 godkändes och lades till handlingarna
6. Rapporter:
A) Ekonomisk rapport: Ingen rapport idag
B) Rapport från Ordförande: SDHK har bjudit in oss till ett digitalt möte den 8 mars där remissen till SKK´s
typstadgar skall diskuteras.
Beslut: att Kathleen Berggren och Magdalena Nilsson Kerttu deltar i mötet med SDHK den 8 Mars.
C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare all inkommande post, gjort en preliminär verksamhetsberättelsen samt
verksamhetsplanen inför årsmötet.
D) Rapport från Medlemskordinatorn: 369 medlemmar
E) Rapport från AU: Hade ett telefonmöte 13/1 angående utställningarna i Vilsta 26–27/2.
Beslut: att utställningarna i Vilsta 26–27/2 skjuts upp till senare tillfällen i år.
F) Rapport från AK: Pga. sjukdom så har AK ej fått till ett fysiskt möte, men via telefonkontakt har arbetet med
RAS börjat. Håller på att sammanställa en verksamhetsberättelse för 2021 samt en verksamhetsplan för 2022.
Hälsoenkäten som ligger på hemsidan kommer även läggas ut i kommande Bulletin så att alla får möjlighet att svara
på den.
G) Rapport från UK: Nya domarförslag för 2023 samt 2024 har inkommit till UK.
H) Rapport från Bulletinen: Börjat arbetet med nr 1 där manusstopp är 1 februari.
I) Rassport från Webbansvarig: Inget att rapportera.
J) Rapport från Kennelregistret: Endast en adressändring annars inget nytt.
K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Kurs i rallylydnad/vardagslydnad startar i Göteborg den 9 februari. Fler kurser
samt helgkurser planeras under året i mellan Sverige.
L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget att rapportera
7. Årsmöte 2022: Denna fråga kommer tas på ett extra styrelsemöte den 24/1 kl.19.00
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8. Utställningar: Då Vilsta 26–27/2 skjuts upp till ett senare tillfälle föreslås att söndagens utställning som styrelsen
har ansvaret för läggs den 23/4 i samband med SKK Västerås. UK ser över lämplig plats och datum för den andra
utställningen.
Beslut: att UK ansöker om flytt av datum för Vilsta från 27/2 till 23/4.
9. Text på köpahund.se: Kathleen Berggren ser över texten på köpa hund.
10. Försäljare på plats vid evenemang: Bordläggs till nästa möte.
11. Riktlinjer uppvaktning: Förslag är att uppvakta våra hedersmedlemmar från det de fyller 50 år och vid jämna 10tal efter det.
Beslut: att uppvakta våra hedersmedlemmar från det de fyller 50 år och vid jämna 10-tal efter det.
12. Årsbok: Förslag är att man i stället för att ge ut nr 1 av Bulletinen ska göra en årsbok, där man sammanställer allt
gällande rasen för det gångna året. Tidningsgruppen tar fram information och fakta angående detta som styrelsen sen
kommer att lägga fram som ett förslag på kommande årsmöte.
13. BPH: Då vi har få hundar som gjort BPH så diskuteras möjligheten att klubben skall sponsra med en viss del.
Detta kommer att diskuteras vidare när budget för kommande år är klar och kassören är närvarande.
14. Domakompendium: Nu finns även vårt nya kompendium på engelska, dessa kommer vi att sälja för 15 EURO
plus porto.
Beslut: att de engelska domarkompendiumen kommer att säljas för 15 EURO plus frakt.
15. Beslut:
Beslut: att Kathleen Berggren och Magdalena Nilsson Kerttu deltar i mötet med SDHK den 8 Mars.
Beslut: att utställningarna i Vilsta 26–27/2 skjuts upp till senare tillfällen i år.
Beslut: att UK ansöker om flytt av datum för Vilsta 27/2 till 23/4 på samma plats.
Beslut: att uppvakta våra hedersmedlemmar från det de fyller 50 år och vid jämna 10-tal efter det.
Beslut: att de engelska domarkompendiumen kommer att säljas för 15 EURO plus frakt.
16. Övriga frågor: Styrelsen skall ha ett informationsmöte för medlemmarna den 16/2 kl. 19.00, information om vad
som händer i klubben kommer att tas upp. Vi ber medlemmar mejla frågor innan mötet.
Förslag om olika föreläsningar på Teams för våra medlemmar diskuterades.
17. Nästa möte: 24/1, 21/2, 22/3 kl. 19.00 via Teams
18. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett effektivt och trevligt möte och avslutar därefter mötet.
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