Protokoll 10/2022
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2022-06-27
Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson, Ulla
Olsson, Nils-Olof Bratt, Victoria Frimodig, Marie Hagman, och Maria Frimodig.
Frånvarande: Matz Andersson

1. Mötets öppnande: Petra Forslund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av protokollförare: Magdalena Nilsson-Kerttu valdes som protokollförare.
3. Val av justerare jämte ordförande: Marie Hagman valdes att justera protokollet.
4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes.
5. Föregående mötesprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter:
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska handlingarna ordentligt samt redovisade
resultatet för utställningen i Vilsta den 23/4–2022.
B) Rapport från Ordförande: Har varit i kontakt med Iréne Crambert angående Tibethund i höst, arbetet där fortgår
utan problem.
C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare all inkommande post och material till styrelsen samt övriga
kommittéer.
D) Rapport från Medlemskordinatorn: 367 medlemmar.
E) Rapport från AU: Inget
F) Rapport från AK: Rapport saknades även till detta möte.
G) Rapport från UK: Letat ny domare till Leksand då Stephanie Walsh gav återbud pga sjukdom, I och med detta
förlängdes anmälan ca 1 vecka. Ny domare blir Ulrica Olsson. Varit i kontakt med våra sponsorer inför sommarens
utställningar och givit leveransadresser till sommarens 4 utställningar. UK hade mötet via teams den 31/5.
H) Rapport från Bulletinen: Kommer ha separat möte angående nr 1 som kommer få en ny utformning.
Tidningsgruppen inkommer med förslag till styrelsen i god tid med detta.
I) Rapport från Webbansvarig: Uppdaterar hemsidan eftersom med aktuell information.
J) Rapport från Kennelregistret: Fakturorna är skickade och skall kontrolleras vilka som betalat.
K) Rapport från Aktivitetsansvarig: 1 juli går anmälan ut för kursen i Norberg, till och med dagens datum är det 7
stycken anmälda.
L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget
Agnes Thorlaksdottir ansluter till mötet
7. Information angående Teams och molnlagring: Agnes Thorlaksdottir informerade oss om en del av alla verktyg
som finns att tillgå i team. Samt hur molnlagringen fungerar för oss. Magdalena Nilsson-Kerttu kommer ta kontakt
med henne framöver för att få mer information om teams funktionerna.
Agnes Thorlaksdottir lämnar mötet
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8. Utställningar: En inofficiell utställning kommer anordnas i Stockholm tillsammans med flera andra klubbar,
ansvarig för denna är Marie Axelsson. Petra Forslund tar kontakt med henne för att få en mer utförlig beskrivning hur
detta är tänkt genomföra med mera.
Utställningarna i Tånga Hed, Boden och Piteå är under kontroll och kommer genomföras av Västra respektive Övre
Norra kretsen. Böda Sand den 3/9 kommer Marie Hagman arrangera. Till Tibethund den 1/10 samt Vilsta den 2/10
kommer det behövas personer som vill jobba, saknas även personer till bestyrelsen. Styrelsen jobbar vidare med detta.
Domarförslag som inkommit:
Västerås 2024-07-13 Patricia Maule, UK, Vilsta 2024-10-19 Tont Paczkowski, UK, Vilsta 2024-10-20 Yvonne
Cannon, IE
Beslut: Styrelsen godkänner domarförslagen som inkommit för Västerås 2024-07-13 Patricia Maule, UK, Vilsta
2024-10-19 Tont Paczkowski, UK, Vilsta 2024-10-20 Yvonne Cannon, IE
9. Digital signering: SKK godkänner användandet av digital signering av protokoll. Petra Forslund kollar upp ett bra
program som vi kan använda oss av till nästa möte.
10. Kommittén för marknadsföring av rashundar: Kathleen Berggren inväntar alla anteckningar från SKK och
återkommer efter detta med en rapport.
11. Brev från SKK´s Specialklubbsorganisation: Föreningskommitén har fått i uppdrag att utreda hur SKK´s
specialklubbsorginasitation kan förbättres, därför vill de i första skedet veta hur vi beräknar medlemsantalet i klubben.
Magdalena Nilsson-Kerttu skriver ihop ett svar till SKK.
Nils-Olof Bratt anmäler jäv och deltager ej i diskussionen
12. Skrivelse från revisorerna: En skrivelse från revisorerna har inkommit angående formuleringen i
protokoll 4 § 12. Rose-Marie Johansson och Marie Hagman skriver ihop ett svar med en ny formulering av beslutet
till nästa möte.
Nils-Olof Bratt återkommer till mötet
13. Rallylydnadstävling: Allt inför tävlingen är klart, anmälningarna inkommer eftersom. Marie Hagman har mailat
Petgood angående förväntat anmälningar och skall återkomma efter anmälningstidens utgång med slutgiltiga siffror.
14. Sponsorer: Nils-Olof Bratt ser över våra nuvarande sponsorer samt om vi kan hitta nya till nästa år. De flesta
önskar att vi återkommer efter sommaren igen.
15. Beslut:
Beslut: Styrelsen godkänner domarförslagen som inkommit för Västerås 2024-07-13 Patricia Maule, UK, Vilsta
2024-10-19 Tont Paczkowski, UK, Vilsta 2024-10-20 Yvonne Cannon, IE
16. Övriga frågor: Det blev ett antal blomstercheckar kvar från årsmötet, dessa finns hos Petra Forslund.
Styrelsen diskuterade även alla våra utställningar som i dagsläget är 8 stycken, för att vi skall kunna arrangera så
mpnga måste fler personen i klubben bli engagerade då det ej är möjligt för styrelsen att arrangera alla själv.
17. Nästa möte. Via Teams Onsdag 3/8 kl. 18.00
18. Avslutning: Petra Forslund tackar för ett givande möte och avslutar därefter mötet.
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Magdalena Nilsson-Kerttu
Protokollförare
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