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 Protokoll nr 6/2021 

  

Protokoll för vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2021-04-28 

Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson, 

Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Maria Frimodig. 

Anmäld frånvaro: Hannah Karlsson, Petra Forslund.  

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: Maria Frimodig valdes att justera protokollet. 

4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes. 

5. Föregående mötesprotokoll: Protokoll 4 och 5 godkändes och lades till handlingarna. 

6. Rapporter 

A) Ekonomisk rapport: Inga ekonomiska rapporter fanns till detta möte. Nils-Olof Bratt kommer bistå 

med hjälp gällande faktureringen.  

Beslut: Att utöka FortNox så Nils-Olof Bratt får tillgång till faktureringsdelen. 

B) Rapport från ordförande: Påminde alla vad som händer/har hänt i styrelsen samt hur rutinerna 

fungerar. Påminde även om att styrelsen har tystnadsplikt. Det som sägs i styrelsen stannar där. Våra 

medlemmar ska känna sig trygga med att vända sig till oss med synpunkter, frågor m.m. 

C) Rapport från sekreterare: Jobbar på enligt rutinerna. Alla mail som inkommit är vidarebefordrat 

till övriga i styrelsen. Nils-Olof Bratt kommer vara behjälplig med att uppdatera beslutsboken.  

D)Rapport från medlemsregistratorn: 367 medlemmar.  

Beslut: Att byta namnet på medlemsansvarig till medlemskordinator.  

E) Rapport från AU: Har köpt in en skrivare till sekreteraren.   

F) Rapport från AK: AK har deltagit på avelkonferensen den 17-18 april, en rapport om detta 

kommer. SRD sammanställningen är inskickad till SKK. 

Beslut: att Sofi Pålsson och Hannah Karlsson ingår i AK. Rita Bokdalen är sammankallande.

  

 

 

 



   
 

KB MF  
 

G) Rapport från UK: Inväntar datum för utställningarna 2023 från Tibethundskommittén som har 

möte i slutet av maj.  

Beslut: att Mia Hagman ingår i UK. Magdalena Nilsson-Kerttu är sammankallande. 

H) Rapport från Bulletinen: Snart klara med nummer 2. De har fått in väldigt mycket material. 

I) Rapport från webbansvarig: Inget att rapportera  

J) Rapport från kennelregistret: Inget att rapportera 

K) Rapport från aktivitetsansvarig: Planerar att ha en helgkurs i mellan sverige med maximalt 10 

deltagare. Det blir Rallylydnad eller vardagslydnad, beror på önskemål från deltagarna. Ulla Olsson 

och Kathleen Berggren kollar upp lämpliga datum samt plats för att kunna genomföra en kurs. Siv 

Engstrand har erbjudit sin tomt om vi vill vara där. 

L) Kretsar och kretsansvarig: Inget att rapportera. 

M) Kom-ihåg lista: Gicks igenom.  

7. Domarkonferens 2021: Domarkommittén har godkänt vårt domarkompendium. 

Domarkompendiet är färdigt och skall skickas till tryck. 

Gamla kompendium finns fortfarande kvar.  

Beslut: Att sälja ut de gamla kompendium som finns kvar för 50 kr/st. 

Samt trycka upp 125 exemplar av det nya. 

8. Utställningar: Mopsordern har erbjudit oss att delta på deras exteriörbedömningar, UK kommer 

ansöka hos SKK. Information kommer så fort allt är klart. 

9. Anmälan av delegat till KF: Magdalena Nilsson-Kerttu anmäler Kathleen Berggren till 

Kennelfullmäktige. 

Beslut: Att skicka Kathleen Berggren som SSTs representant på Kennelfullmäktige. 

10. Beslut:  

Beslut: Att utöka FortNox så Nils-Olof Bratt får tillgång till faktureringsdelen. 

Beslut: Att byta namnet på medlemsansvarig till medlemskordinator. 

Beslut: att Sofi Pålsson och Hannah Karlsson ingår i AK. Rita Bokdalen är sammankallande. 

Beslut: att Mia Hagman ingår i UK. Magdalena Nilsson-Kerttu är sammankallande. 

Beslut: Att sälja ut de gamla kompendiumen som finns kvar för 50 kr/st. 

Samt trycka upp 125 exemplar av det nya. 

Beslut: Att skicka Kathleen Berggren som SSTs representant på Kennelfullmäktige. 
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11. Övriga frågor: Nils-Olof Bratt och Kathleen Berggren har varit i kontakt med Studiefrämjandet för 

att se om de kan vara behjälpliga med kurser mm. 

En skrivelse har inkommit från en medlem. Styrelsen kommer besvara denna. 

Bordlagd skrivelse från SKK angående "Information om brakycefala raser på Köpahund.se". Vi anser 

att man lägger fel fokus på vår ras när man fokuserar på felen på hundarna och inte det som är 

positivt och bra. Vi tillskriver SKK och påpekar detta. 

 11. Nästa möte: 2020-06-02  kl: 18.45 

12. Avslutande: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet. 

  

  

Protokollförare 

Magdalena Nilsson-Kerttu 

  

  

Kathleen Berggren    Maria Frimodig 

Ordförande     Justerare 

 


