Protokoll nr 5/2022
Protokoll för vid extra styrelsemöte via Teams med
Specialklubben för Shih Tzu 2022-03-29
Närvarande: Kathleen Berggren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson,
Petra Forslund, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Maria Frimodig.
Ej 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: Justering punkt 10: att Ulla Olsson även får ett arvode för att täcka de faktiska
kostnaderna för henne vid kurserna. Efter denna justering godkändes protokoll nr 4.
6. Tibethund 2022: Diskuterar den inkomna budgeten från Stockholms utställningsgrupp. Denna budget kommer
styrelsen ej godkänna då vi ej budgeterat för en så stor summa som de önskar.
Nils-Olof Bratt, Kathleen Berggren och Rose-Marie Johansson kommer kalla dem till möte för att diskutera
budgeten samt få höra hur deras tankar ser ut för firandet.
7. Vilsta 23/4: Siv Engstrand har dubbelkollat med Vilsta Sporthotell angående användandet av mattor i hallen.
Detta är tillåtet om vi använder en special tejp som de godkänt. För att mattorna skall kunna användas så behövs
det frivilla personer som tar allt ansvar gällande mattorna.
Då möte snarast skall hållas med stockholmskretsen utställningsgrupp så kommer vi förlänga anmälningstiden
med en vecka.
Beslut: att förlänga anmälningstiden för Vilsta till den 6 april.
8. Sponsor: ViDog kommer ta kontakt med UK inom kort för att få information om hur många anmälda det är till
kommande utställning. De kommer skicka sakerna med post om någon ej kan hämta upp dessa i Göteborg.
ViDog kommer dessvärre ej att sponsra kommande rallylydnadstävling.
9. Beslut:
Beslut: att förlänga anmälningstiden för Vilsta till den 6 april.
10. Övriga frågor: Bulletinen är idag momsfri med upplägget som är idag. En förklaring angående årsboken
kommer förtydligas inför årsmötet.
11. Nästa möte: Litslena Bygdegård 9/4 kl. 12.00
12. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.
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