Protokoll nr 3/2022
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2022-02-21
Närvarande: Kathleen Berggren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Petra Forslund,
Rose-Marie Johansson,
Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Maria Frimodig.
Anmäld frånvaro: Hans Almgren, 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 1 och 2 godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska handlingarna
ordentligt, och har även ordnat med nya inloggningsuppgifter till faktureringen.
B) Rapport från Ordförande: Vår nya sponsor Petgood kommer ha en informationskväll
den 2 Mars för våra medlemmar där de berättar om fodret och svarar på frågor. Kathleen
Berggren föreslår även att vi skaffar fler licenser i Teams för att våra kretsar och kommittéer
skall kunna lagra materialet i molnet. Petra Forslund tittar på kostnader för detta och
återkommer med det till nästa möte. Kathleen Berggren kommer närvara vid
Tibethundskommiténs möte den 24 februari.
C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare all inkommande post till styrelsen.
Kontrakterat Litslena Bygdegård till årsmötet. Påmint kretsar och kommittéer att skicka in
sina dokument inför årsmötet. Saknar i dagsläget papper från Västra kretsen samt AKs
Verksamhetsberättelse i underskrivet format.
D) Rapport från Medlemskordinatorn: 365 medlemmar. Vi har sedan den 1/12–21 skickat
ut äldre Bulletiner samt välkomstbrev till nya ägare av Shih Tzu som ej är medlemmar i
klubben. Detta har ej gett ett så stort resultat som vi hoppats på.
Beslut: att inte skicka ut fler bulletiner och välkomstbrev till nya ägare av rasen som är ej
medlemmar i klubben.
E) Rapport från AU: Inget
F) Rapport från AK: Arbetar på med RAS. AK hade ett möte förra veckan där Petra
Forslund deltog. Har gått igenom hälsoenkäten och diskuterat inkomna kommentarer på
denna. Nils-Olof Bratt och Petra Forslund har varit behjälplig med uppdatering av hemsidan.
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G) Rapport från UK: Kritikerna från Visby 2021 är utlagda på hemsidan, Vilsta 2022-02-26
ansökt om flytt av datum till 2022-10-02, Vilsta 2022-02-27 ansökt om flytt av datum till
2022-04-23, flytten av båda utställningarna är godkända av SKK. Domare och ringsekreterare
ordnade till båda utställningarna i Vilsta. Skickat förfrågan om förslag på datum samt domare
från Övre Norra och Västra Kretsen för 2023 samt 2024. Uppdaterat hemsidan med de
ändringar i utställningsprogrammet som är gjorda. Gett förslag till styrelsen ang. nya
anmälningsavgifter from 2023-01-01. Varit i kontakt med Dalarnas kennelklubb ang.
samarbetet i samband med utställningen i Leksand 2022.
H) Rapport från Bulletinen: Är klar för att skickas till Jessica Bolander som sätter
tidningen.
I) Rapport från Webbansvarig: Jobbar kontinuerligt med att modernisera hemsidan.
Startsidan har fått en spalt för nyheter, färgerna och temat har ändrats något. Jobbar på att få
sidan mer attraktiv och lättare att hitta på. Bildspelet är borttaget i nuläget. Har även varit till
hjälp för AK med att få den nya enkäten klar för hemsidan.
J) Rapport från Kennelregistret: Inget
K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Har en rallylydnadskurs igång på AgiliTeam i
Landvetter på onsdagar. Två av sex kurstillfällen avklarade. Aktivitetsgruppen har gjort ett
digert kursprogram som spänner över hela året. Programmet är presenterat på både Facebook
och på hemsidan. Anmälningarna till dessa kurser har redan börjat komma in. Arbetet inför
rallytävlingen fortsätter.
L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget
7. Årsmöte 2022: Litslena bygdegård är bokad, och Kathleen Berggren kommer att hämta
nyckel på årsmötesdagen. Magdalena Nilsson-Kerttu sätter samman årsmöteshandlingarna
och Petra Forslund skriver ut dessa. Rose-Marie Johansson gick igenom årsbokslutet som var
ett positivt resultat, hon kommer inkomma med en budget och även med förslag hur årets
resultat bör användas. Diskussion angående reseersättning till årsmötet uppkom.
Beslut: att bevilja reseersättning för styrelsemedlemmar, sammankallande i AK och UK samt
sammankallande i valberedningen till årsmötet 2022.
8. Utställningar: UK har inkommit med förslag på budgetar för Vilsta 23/4, Leksand 18/6
samt Tibethund 1/10 som sköts av styrelsen. Kassören i huvudstyrelsen kommer sköta all
utbetalning som har med arvoden och ersättningar framöver.
Beslut: att godkänna UK´s förslag på budgetar för Vilsta 23/4–22. Leksand 18/6–22.
Beslut: att kassören i huvudstyrelsen kommer sköta all utbetalning som har med arvoden och
ersättningar framöver.
9. Text på Köpahund.se: Texten på köpahund.se är aktuell och bör ej ändras. Styrelsen ser
över möjligheten att sända en ny bild till SKK istället för den gamla som finns där.
10. Försäljare på plats vid evenemang: Dessa får ej konkurrera med någon av våra
sponsorer. Försäljare på våra evenemang skall betala 10% av vår lokal-/platshyran som
avgift.
Beslut: att försäljare på våra evenemang skall betala 10% av vår lokal-/platshyran som avgift.
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11. Anmälningsavgifter: Förslag har inkommit på att höja anmälningsavgifterna from
2023-01-01 till följande: Valp 250 kr, Junior-, Unghund-, Öppen-, Champion: 400 kr
Veteran: 300 kr med halv avgift från tredje hund i officiell klass med samma ägare.
Beslut: att anmälningsavgifterna skall höjas from 2023-01-01 enligt följande: Valp 250 kr,
Junior-, Unghund-, Öppen-, Champion: 400 kr Veteran: 300 kr med halv avgift från tredje
hund i officiell klass med samma ägare.
12. Propositioner: Styrelsen diskuterade fram en proposition som kommer presenteras på
årsmötet till våra medlemmar.
13. Kretsledningar: Övre Norra har inkommit med sitt förslag till kretsledning.
Beslut: att fastställa Övre Norra kretsens kretsledning enligt följande: Kretsledare Magdalena
Nilsson-Kerttu, Sekreterare Maria Enqvist, Kassör Rose-Marie Johansson, Ledamot Towa
Granström och Elisabeth Lundqvist-Strömberg, Suppleant Malin Enberg och Josefine Lejon,
Revisor Marie Hagman.
14. Klubbpärm: Alla jobbar på för att få klart förnyelsearbetet av klubbpärmen till nästa
möte.
15. Domarkompendium: Diskussion angående mängdrabatt vid köp av flera engelska
kompendier.
Beslut: att vid köp av 10 st engelska kompendier eller fler blir priset 12 Euro styck plus frakt.
16. Sponsor: ViDog har kommit med ett generöst sponsringsförslag till oss. Styrelsen
diskuterade förslaget och kommer att tacka ja enligt deras kontrakt. Diskuterades även
huruvida våra sponsorer skall få annonsera i Bulletinen.
Beslut: att teckna avtal med ViDog som sponsor för Specialklubben för Shih Tzu. UK
kommer sköta all kontakt med ViDog.
Beslut: att Petgood får annonsera i Bulletinen under avtalsperioden utan kostnad.
17. Beslut:
Beslut: att inte skicka ut fler bulletiner och välkomstbrev till nya ägare av rasen som är ej
medlemmar i klubben.
Beslut: att bevilja reseersättning för styrelsemedlemmar, sammankallande i AK och UK samt
sammankallande i valberedningen till årsmötet 2022.
Beslut: att godkänna UK´s förslag på budgetar för Vilsta 23/4–22 och Leksand 18/6–22.
Beslut: att kassören i huvudstyrelsen kommer sköta all utbetalning som har med arvoden och
ersättningar framöver.
Beslut: att försäljare på våra evenemang skall betala 10% av vår lokal-/platshyran som avgift.
Beslut: att anmälningsavgifterna skall höjas from 2023-01-01 enligt följande: Valp 250 kr,
Junior-, Unghund-, Öppen-, Champion: 400 kr Veteran: 300 kr med halv avgift från tredje
hund i officiell klass med samma ägare.
Beslut: att fastställa Övre Norra kretsens kretsledning enligt följande: Kretsledare Magdalena
Nilsson-Kerttu, Sekreterare Maria Enqvist, Kassör Rose-Marie Johansson, Ledamot Towa
Granström och Elisabeth Lundqvist-Strömberg, Suppleant Malin Enberg och Josefine Lejon,
Revisor Marie Hagman.
Beslut: att vid köp av 10 st engelska kompendium eller fler blir priset 12 Euro styck plus
frakt.
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Beslut: att teckna avtal med ViDog som sponsor för Specialklubben för Shih-Tzu. UK
kommer sköta all kontakt med ViDog.
Beslut: att Petgood får annonsera i Bulletinen under avtalsperioden utan kostnad.
18. Övriga frågor: Nils-Olof Bratt tog upp diskussionen hur vår organisation är uppbyggd
och om vi skall se över den för att få klubben att fungera bra även i framtiden. Diskussion
angående detta kommer även tas upp på årsmötet för att höra medlemmarnas åsikter.
19. Nästa Möte: 2022-03-22 kl. 18.00
20. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett givande möte och avslutar därefter dagens
möte.

Protokollförare
Magdalena Nilsson-Kerttu

Ordförande
Kathleen Berggren

Justerare
Rose-Marie Johansson
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