Protokoll 8/2022
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2022-04-13
Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson, Ulla Olsson, Nils-Olof Bratt,
Victoria Frimodig, Marie Hagman, Matz Andersson och Maria Frimodig.

1. Mötets öppnande:
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: Saknades till detta möte
6. Rapporter:
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska handlingarna noggrannt.
Då vi börjar få ont om kuvert i storlek C5 så kommer det beställas fler.
Beslut: att beställa kuvert med klubbens logga i storlek C5
B) Rapport från Ordförande: Hälsade all välkomna till styrelsen och tackade för förtroendet att bli vald som
ordförande. Mer information kommer till nästa möte.
C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare allt inkommande material. Saknar uppgifter från den nya styrelsen för
att uppdatera den hos SKK.
D) Rapport från Medlemskordinatorn: 366 medlemmar den 1/5
E) Rapport från AU: Inget
F) Rapport från AK: Haft telefonmöte och anteckningar från mötet kommer ut på hemsidan inom kort. Sammanställt
SRD rapporterna och mailat sammanställningen till SKK med styrelsens godkännande. Jobbar vidare med RAS, har i
dagsläget fått in nästan 200 svar på hälsoenkäten.
G) Rapport från UK: Gjort färdigt allt till utställningen i Vilsta den 23 april. Kommer inom kort ha ett möte med
Marie Hagman och Nils-Olof Bratt för att ge all information om vad som är gjort hittills.
H) Rapport från Bulletinen: manusstopp för nummer 2 är 1 Maj. Har mycket material redan för en informativ
tidning.
I) Rapport från Webbansvarig: Petra Forslund har uppdaterat styrelsen på hemsidan. Nils-Olof Bratt kommer ta
över ansvaret som webbansvarig helt framöver.
J) Rapport från Kennelregistret: Fakturorna för kennelregistret är på väg ut.
K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Diskussioner har uppkommit huruvida man skall vara medlem i klubben vid
aktiviteter i klubbens regi. Styrelsen anser att man vid alla aktiviteter i klubben skall vara medlem i SST, man behöver
ej äga en shih tzu för att vara medlem.
Beslut: att man vid deltagande på någon form av aktivitet i SST skall man inneha ett giltigt medlemskap i SST.
L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget
7. Utställningar: Allt inför Vilsta den 23 april är ordnat, Petra Forslund skriver ut katalogen och ViDog tar kontakt
med henne för överlämnandet av sponsorpriserna.
Västra kretsen kommer anordna Tibethund 2024 och kommer ta kontakt med de andra klubbarna för att påbörja
planeringen. Petra Forslund kommer delta på tibethundskommiténs möte den 3/5.
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8. Arbetsfördelningen i styrelsen: Styrelsens och kommittéernas sammansättning ser i dagsläget ut såhär:
Ordförande: Petra Forslund
Vice Ordförande: Nils-Olof Bratt
Sekreterare: Magdalena Nilsson-Kerttu
Kassör: Rose-Marie Johansson
Ledamot: Ulla Olsson, Marie Hagman och Victoria Frimodig
Suppleant: Matz Andersson och Maria Frimodig
Webbansvarig: Nils-Olof Bratt
Tidningsgruppen: Nils-Olof Bratt, Kathleen Berggren och Susanne Sarmell
Kretsansvarig: Matz Andersson
Aktivitetsansvarig: Ulla Olsson
Medlemskordinator: Marie Hagman
Kennelregistret: Petr Forslund som sen lämnar över till Victoria Frimodig
Valphänvisning och omplaceringar: Nils-Olof Bratt
UK: Marie Hagman (sammankallande) och Nils-Olof Bratt
AK: Rita Bokdalen (sammankallande), Sofie Pålsson och Hannah Karlsson
9. Styrelsens arbete: De nya styrelsemedlemmarna fick chans att berätta om sig själva och vad de har för tanke med
styrelsearbetet.
10. Utökning rasregister: Jennie Andersson önskar utöka sitt rasregister med Shih Tzu
Beslut: att tillstyrka Jennie Anderssons förfrågan om utökning av rasregistret.
11. Beslut:
Beslut: att beställa kuvert med klubbens logga i storlek C5
Beslut: att man vid deltagande på någon form av aktivitet i SST skall man inneha ett giltigt medlemskap i SST.
Beslut: att tillstyrka Jennie Anderssons förfrågan om utökning av rasregistret.
12. Övriga frågor: Förslag från Victoria Frimodig om hur en enskild medlem kan sponsra till våra utställningar eller
en annan aktivitet i klubben. Victoriaa Frimodig kommer med mer information angående detta till näst styrelsemöte.
13. Nästa möte: 17/5 kl 18.00 via Teams
14. Avslutning: Petra Forslund tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.
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