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 Protokoll nr 8/2021 

  

Protokoll för vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2021-06-09 

Närvarande: Kathleen Berggren, Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson,  

Hans Almgren och Nils-Olof Bratt.  

Anmäld frånvaro: Ulla Olsson, Hannah Karlsson och 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: Rose-Marie Johansson valdes att justera protokollet. 

4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes. 

5. Föregående mötesprotokoll: Protokoll 6 och 7 godkändes och lades till handlingarna. 

6. Rapporter 

A) Ekonomisk rapport: Kassören hade skickat de ekonomiska rapporterna innan mötet och skrivit 

kommentarer till detta. Då vi saknar betalningar från ett företag så kommer kassören ta kontakt med 

ett inkassobolag för att få hjälp att driva in skulden. 

B) Rapport från ordförande: Hade extramöte den 30/5 med anledning av valen till KF. Dessa gicks 

igenom och skickades till SKK. 

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

övriga i styrelsen.  

D) Rapport från medlemskordinator: 361 medlemmar. Förslag har inkommit att vi skall skicka med de 

gamla Bulletiner till nya medlemmar. 
Beslut: att sälja de gamla Bulletiner som finns i första hand och sedan skicka med en Bulletin med 

välkomstbreven till de nya medlemmarna.   

E) Rapport från AU: Beslut: Att Siv Engstrand får deltaga på rallylydnadskursen i Kvicksund utan 

kostnad eftersom hon upplåter sin tomt hela helgen och erbjuder husbilsplats för Ulla Olsson som är 

kursledare. 

F) Rapport från AK: Har skickat alla minnesanteckningar från året hittils samt sammanställningen av 

SRD rapporterna till styrelsen.  

G) Rapport från UK: Jobbar på att få hemsidan att fungera igen, Dan Svärdh är behjälplig i detta. I 

övrigt fortgår arbetet enligt rutinerna.  
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H) Rapport från Bulletinen: På tryckeriet och kommer snart till våra medlemmar. 

I) Rapport från webbansvarig: Hemsidan är uppdaterad med aktuella protokoll och information. 

J) Rapport från kennelregistret: Alla fakturor för kennelregistret är utskickade. 

K) Rapport från aktivitetsansvarig: SDHK´s rasklubbar är inbjudna att deltaga på vår rallylydnadskurs 

i Skövde. 

L) Kretsar och kretsansvarig: Inget att rapportera. 

M) Kom-ihåg lista: Gicks igenom.  
 

7. Domarkonferens 2021:  Kommer ha möte inom kort. Det som behöver diskuteras närmare är 

förevisningshundar, förslag på personer som visar upp dessa är juniorhandlers från 

Stockholmstrakten. 

8. Utställningar: Med anledning av att SMÖKK ställt in sin dubbelutställning på Böda tänker vi 

försöka anordna en till special på Böda Sand, denna blir på lördagen den 4/9. 
Beslut: att ansöka om att flytta Överkalix till Böda Sand den 4/9.  

9. Inventarielista SST lager: Rose-Marie Johansson har en förteckning av vårat varulager. Alla i 

styrelsen inventerar vad de har som tillhör klubben till nästa möte så vi kan sammanställa detta till ett 

ordentligt dokument. Samt få en bra översikt vad vi har och var. 

10. Tennmugg SST 50 år: Bordlades till nästa möte. 

11. Klubbpärmen: Hittat mail med utdrag från klubbpärmen. Dessa kommer vidarebefordras till 

respektive uppdrag och de skall sedan inkomma med en uppdaterad version som sedan kan läggas ut 

på hemsidan. 

12. Valphänvisningen: Väldigt få medlemmar använder sig av denna. Vi försöker komma med idéer 

hur vi skall få våra uppfödare att göra det. 

13. Studiefrämjandet: Beslut: SST kommer starta ett samarbete med studiefrämjandet. 

14. Kennelregister: Beslut: att styrelsen kommer tillskriva kennlar som ej följer SST´s 

avelsrekomendationer, och dessa kommer plockas bort från kennelregistret under 1 års tid. 

15. Anmälningsavgifter: Beslut: att anmälningsavgifterna förblir oförändrade till och med 2022-12-

31. 

16. Beslut:  
Beslut: att sälja de gamla bulletiner som finns i första hand och sedan skicka med en bulletin med 

välkomstbreven till de nya medlemmarna.   
Beslut: Att Siv Engstrand får deltaga på rallylydnadskursen i Kvicksund utan kostnad. 
Beslut: att ansöka om att flytta Överkalix till Böda Sand den 4/9. 
Beslut: SST kommer starta ett samarbete med studiefrämjandet. 
Beslut: att styrelsen kommen tillskriva kennlar som ej följer SST´s avelsrekomendationer, och dessa 

kommer plockas bort från kennelregistret under 1 års tid. 
Beslut: att anmälningsavgifterna förblir oförändrade till och med 2022-12-31. 
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17. Övriga frågor: Inga övriga frågor uppkom. 

18. Nästa möte: 2020-07-06  kl: 18.45 

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

  

  

Protokollförare 

Magdalena Nilsson-Kerttu 

  

  

Kathleen Berggren   Rose-Marie Johansson 

Ordförande    Justerare 

 


