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Protokoll nr 7/2021 

  

Protokoll för vid extra telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2021-05-19 

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

Nils-Olof Bratt, Petra Forslund. 

Anmäld frånvaro: Hannah Karlsson, Ulla Olsson. 
Ej anmäld frånvaro: Maria Frimodig.  

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: Petra Forslund valdes att justera protokollet. 

4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes. 

5. Föregående mötesprotokoll: Tas på det ordinarie mötet. 

6. Utställningar: NNKK har ställt in utställningen i Överkalix, Övre Norra kretsen väljer då att ej 

anordna sin utställning. Styrelsen diskuterar en eventuellt flytt om det går.  

SMÖKK har möte under vecka 21 och då får vi veta om de kör sin utställning eller ej. SST kommer 

ändå anordna sin om reglerna tillåter detta. Smålandskretsen anordnar utställningen och har kontakt 

med UK om de behöver hjälp. 

Västra kretsens utställning i Backamo har de under kontroll, även de kör om kennelklubben ställer in 

och om reglerna tillåter detta. 

Utställningen i Högbo ligger på styrelsen med hjälp av aktiva runt om i kretsen. Nina Karlsdotter är 

kontrakterad som domare, ringsekreterare kommer kontaktas som bor nära.  

Tibethund har ej ännu annonserat om någon ny domare då den kontrakterade väljer att avböja att 

komma pga pandemin. V 21 kommer tibethundskommitén ha ett möte och styrelsen får mer info nästa 

möte. UK tillskriver stockholmskretsen och ber de komma med en aktuell domare innan veckanas 

slut, så deras annons kommer med i tidningen. 

Domare till båda styrelsens utställningar i Vilsta ( 3/10 samt 31/10 ) är ordnade, Annmarie Maeland 

dömer 3/10 och Natalia Skalin 31/10.  

Kathleen tar kontakt med aktuella ringsekreterare. 

Nils-Olof gör budgetar till alla styrelsens utställningar, och sänder dessa till UK. 

UK kommer ta emot alla anmälningar till klubbens utställningar, de gör då ett katalogmanus samt 

resultatlistor och sänder dessa till den ansvarige för den utställningen. 
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7. Övriga frågor:  Inga frågor uppkom. 

8. Nästa möte: 2020-06-02  kl: 18.45 

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

 

 

 

 

Protokollförare 
Magdalena Nilsson Kerttu 

 

 

 

 

Ordförande    Justerare 
Kathleen Berggren                 Petra Forslund 

 

 

 


