Protokoll nr 10/2021
Protokoll för vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2021-08-31
Närvarande: Kathleen Berggren, Petra Forslund, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu,
Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Maria Frimodig.
Anmäld frånvaro: Hannah Karlsson
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: Rose-Marie Johansson valdes att justera protokollet.
4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes.
5. Föregående mötesprotokoll Protokoll 9 godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska rapporterna noggrant.
Rose-Marie Johansson har varit i kontakt med ett inkassobolag angående en leverantörsskuld. Då de
ej kan vara behjälpliga hänvisas vi till kronofogden. Nils-Olof Bratt och Kathleen Berggren kommer
jobba vidare med detta ärende.
B) Rapport från ordförande: Kommer att deltaga på SDHK’s specialklubbsmöte den 25/9 samt SKK’s
möte angående trubbnosar.
C) Rapport från sekreterare: Jobbar på enligt rutinerna. Alla mail som inkommit är vidarebefordrade
till övriga i styrelsen. Har sammanställt inventeringslistan.
D) Rapport från medlemsregistratorn: Inga nya listor till dagens möte då dessa kommer den 1/9.
E). Rapport från AU: Beslutat att flytta Tibethund till Vilsta den 2/10.
F) Rapport från AK: Har haft telefonmöte den 14/6.
G) Rapport från UK: Mia Hagman har avgått ur UK. Förslag från UK är att Siv Engstrand ingår.
Beslut: Att Siv Engstrand ingår i UK.
H) Rapport från Bulletinen: Bulletinen är snart färdig och beräknas gå i tryck denna vecka.
I) Rapport från webbansvarig: Uppdaterar sidan så den alltid innehåller aktuell information. Nils-Olof
Bratt och Petra Forslund kommer ha ett arbetsmöte framöver för att planera ombyggnaden av
hemsidan.
J) Rapport från kennelregistret: Påminnelse fakturor är skickade till de som ej betalt.
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K) Rapport från aktivitetsansvarig: Skrivit en sammanfattning från rallylydnadstävlingen som hölls
den 7/8. Planerar att starta upp en fortsättningskurs i rallylydnad för nybörjare i Kungsbacka.
L) Kretsar och kretsansvarig: Har varit i kontakt med kretsarna och presenterat sig.
M) Kom-ihåg lista: Gicks igenom.
7. Domarkonferens 2021: Visningshundar inför konferensen måste tas fram. Hans Almgren har varit i
kontakt med olika personer ang detta. Resterande är planerat och klart inför konferensen. Nästa möte
är den 15/9.
8. Avsättning av pengar till kommande domarkonferenser: Diskuterar hur vi skall avsätta pengar inför
kommande domarkonferenser. Förslaget som uppkom är att avsätta en del av plus resultatet varje år
till domarkonferenskontot. Vid årets slut kommer detta sammanställas och förslaget tas upp på
årsmötet.
Beslut: Att varje år ta fram ett förslag för årsmötet med en summa som kan avsättas. Om klubben ej
gått med plusresultat kommer inget avsättas.
9. Utställningar: Hade möte med några ut styrelsen samt utställningsansvariga i stockholmskretsen
den 18/8 där diskuterades hur vi på bästa sätt skall samarbeta under Vilsta utställningarna. Hans
Almgren tar kontakt med övriga klubbar som ingår i Tibethundskommittén för att se om vi eventuellt
kan återskapa arrangemanget 2023 på annan ort. Nils-Olof Bratt tar kontakt med Västra KK för att få
ett kostnadsförslag för att eventuellt anordna en rasspecial i samband med MyDog. Styrelsen får fria
händer av UK att se över en lämplig plats för en utställning 2023 och återkommer nästa möte.
10. Inventarielista SST: Allt är mailat till sekreteraren som sammanställt en lista,
11. Fodersponsor: Då nuvarande kontrakt med Royal Canin löper ut 31/12 så kommer vi ta in offerter
från flera olika sorters foderleverantörer. Ulla Olsson får i uppdrag av styrelsen att jobba fram förslag
till nästa möte.
12. Våg: Ak har en våg som användes för vägning på våra rasspecialer. Då denna ej kommer till
användning anser styrelsen att den bör säljas.
Beslut: styrelsen kommer lägga ut vågen till försäljning.
13. Besiktning av avelsdjur: Diskuterar ett förslag som inkommit hur vi skall göra rasen sundare. Idag
har vi avelrekommendationer i klubben för att främja rasen. Då vi som specialklubb ej vill ha ett
tvång så skall vi istället ha föreläsningar och träffar för att främja rasen och informera
personer/uppfödare hur man bör tänka. Styrelsen ber AK att uppdatera våra rekommendationer så de
blir mer lättlästa.
14. Rallylydnadstävling: Klubbens har genomfört sin första tävling för nybörjare, det var 64
anmälningar. Tävlingsgruppen hade lyckats få sponsorer så alla tävlande fick en goodie-bag med sig
hem. I övrigt gick allting riktigt bra, och vi fick bra lovord från tävlingsdomaren samt deltagarna. Det
preliminära resultatet visar ett plus resultat, vilket vi är väldigt stolta över.
15. Utökning rasregister: Beslut: Att tillstyrka Alexandra Drott Staedler önskan om utökning.
16. Kennelfullmäktige: Handlingarna har nu kommit ut på webben. Styrelsen kommer ha möte
angående endast detta den 6/10. Kathleen Berggren kommer deltaga på supén på lördag kväll.
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17. Beslut:
Beslut: Att Siv Engstrand ingår i UK.
Beslut: Att varje år ta fram ett förslag för årsmötet med en summa som kan avsättas. Om klubben ej
gått med plusresultat kommer inget avsättas.
Beslut: styrelsen kommer lägga ut vågen till försäljning.
Beslut: Att tillstyrka Alexandra Drott Staedler önskan om utökning.
18. Övriga frågor: förslag om att ha en aktivitetsgrupp för rallylydnad och andra aktiviteter. Catharina
Gustavsson är intresserad av att ingå i detta, hon och Ulla Olsson kommer bolla idéer mellan varandra
utan att starta en grupp. Styrelsen kommer bjuda in Catharina för ett möte framöver för att höra
hennes idéer.
19. Nästa möte: 2020-09-28 kl: 19.00 via Teams
20. Avslutande: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.
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