Styrelsemöte Specialklubben för Shih Tzu 20220803
Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson Kerttu, Rose-Marie Johansson, Mia Hagman, Ulla
Olsson, Nils-Olof Bratt, Maria Frimodig, Victoria Frimodig och för valberedningen; Siv Engstrand.
Frånvarande: Matz Andersson
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Mötet öppnas
Protokollförare Maria Frimodig
Justerare Victoria Frimodig och Petra Forslund
Fastställande av dagordning
Föregående mötesprotokoll nr10/2022 godkänns och läggs till handlingarna
Rapporter
a) Ekonomisk rapport:
Fråga om Fort Knox.
Ska vi ha ett swish-konto enbart för utställning? Kassören får i uppdrag att skaffa det i så
fall.
Diskussion angående ersättning för t ex kurser. Bra om information ges i samband med
beslut angående regler och ersättning.
b) Ordförande:
Positivt gensvar av deltagare på Rallylydnad.
Tänk på att ha god ton i mailkonversationer. Håll isär sak och person i diskussionerna.
c)Sekreterare:
Påminner om att svara på mail, så att sekreteraren vet att vi läst dom.
Matz kommer inte in på mailen. Nisse och Petra kontaktar honom och tar reda på hur
problemet kan lösas.
Information om domarkompendiet med engelsk text, skall stå på engelska på hemsidan.
Hur gick det med domarkompendierna som skulle lämnas ut i större upplaga. Har de
fakturerats? Kolla med tryckeriet om de levererats.
d)Medlemskoordinator
Avvakta utskick till nya hundägare tills det är dags för nästa utskick för nya medlemmar.
De får samma utskick och då blir dubbelt, vilket är onödigt.
e)AU, inget att rapportera
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f) AK
Påminn AK om rapport inför varje styrelsemöte och att någon i AK bör vara med på
mötet. Bör någon från styrelsen vara med i AK? Victoria Frimodig har tidigare erbjudit
sig.
g)UK
h)Bulletinen
Manusstopp 1 augusti.
Inga sommarbilder har kommit in.
Dags att ta tag i nr 1 2023= Årsbok. Innehåll: Årets statistik, valpkullar, nya champions,
topplistor etc. Vi får tillgång till en årsbok för en annan ras för inspiration.
i)Webbansvarig
Förslag om att flytta text som legat längre tid på hemsidans startsida. Gärna bilder istället.
Rensa på sidorna för de kretsar som är inaktiva. Ta bort gammal information och hänvisa
till SST’s startsida.
j)Kennelregistret
En kennel hoppar av med anledning av att de inte planerar några valpar kommande år.
k)Aktivitetsansvarig
Deltagarna har varit nöjda med de aktiviteter som genomförts.
Planerade kurser ställs in då det inte kommit in några anmälningar.
l)Kretsar och kretsansvarig
Inget att rapportera.
8. Utställningar
Vilsta 2 oktober 2022. Magdalena Nilsson Kerttu och Petra Forslund finns på plats för att
hjälpa till. Petra Forslund undersöker hur vi kan få mattorna till Vilsta.
9. Digital signering
Kassören kollar med banken.
10. Kommittén för marknadsföring av rashundar. Läs mer info i mail.
Man har bl a på förslag att rasklubbar inte ska ha egna uppfödarlistor utan valpköpare ska
styras mer mot tjänsten Köpahund.se.
En diskussion kom igång angående SST’s uppfödarlista
-Finns de som föder upp Shih Tzu och är inte med i klubben. Kan vi nå dom på något vis?
-SST’s rekommendationer ang bl a inavelsgrad skiljer sig gentemot SKK’s
rekommendationer.
-Skall det se ut som nu eller bör vi revidera och förändra? Skall vi ha kvar avgiften?
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11. Tävlingar
Ett förslag har inkommit om att vi kan ha en tävlingskommitté. En livlig diskussion fördes
men inga beslut fattades.
Klarar vi som klubb att fortsatt genomföra 8 utställningar/år? Tidigare har utställningarnas
genomförande legat under kretsarnas ansvar, men då det idag bara finns ett fåtal aktiva
kretsar så har det arbetet lagts på styrelsen.
Vi fortsätter att diskutera dessa frågor inför framtida utställningsår.
-Två personer har anmält intresse för att gå kurs för att bli tävlingssekreterare för
rallylydnad. Det är en helgkurs. Klubben står inte för den kostnaden. Detsamma gäller om
man vill utbilda sig till ringsekreterare för utställning.
12. Sponsorer
Vi bör hitta nya och fler sponsorer. De man tillfrågat vill att vi återkommer i oktober/november.
Punkten ligger kvar på dagordningen inför kommande möten.
13. Förtydligande beslut från protokoll 4 §12
Revisorerna har uttalat sig. Frågan bordläggs till nästa möte.
14. Beslut.
Kassören öppnar ett nytt swishkonto för utställningar.
15. Övrigt
Victoria Frimodig sammanställer en delrapport på topplistorna.
Nytt datum för medlemsmöten. De kommer att ligga 1-2 veckor efter det att Bulletinen nått
våra medlemmar.
16. Nästa styrelsemöte 6 september klockan 18:00.
17. Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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