Protokoll nr 9/2021

Protokoll för vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2021-07-06
Närvarande: Kathleen Berggren, Petra Forslund, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu, RoseMarie Johansson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Hannah Karlsson.
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 Protokoll 8 godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska rapporterna noggrant.
då klubben ej har en egen licens för bokföringsprogrammet så bör detta köpas in.
Beslut: att köpa in en egen licens för Fortnox till klubben.
B) Rapport från ordförande: Fått information från kennelklubben att KF kommer flyttas till Göteborg
den 22-24 oktober 2021.
C) Rapport från sekreterare: Jobbar på enligt rutinerna. Alla mail som inkommit är vidarebefordrade
till övriga i styrelsen.
D)Rapport från medlemsregistratorn: 358 medlemmar. Fått de gamla Bulletinerna som kommer
skickas med välkomstbreven till de nya medlemmarna.
E). Rapport från AU: Inga AU beslut tagna.
F) Rapport från AK: Styrelsen har fått minnesanteckningar från det senaste mötet. Styrelsen önskar
även att AK skriver mer tydliga minnesanteckningar.
G) Rapport från UK: Anmälningsformulären till alla våra utställningar ligger ute på hemsidan som
äntligen fungerar som den skall. Planering inför alla utställningar är i full gång.
H) Rapport från Bulletinen: Nummer 2 är ute hos medlemmarna. tidningsgruppen har börjat planera
nästa nummer.
I) Rapport från webbansvarig: Uppdaterar hemsidan allt eftersom.
Beslut: att Nils-Olof Bratt är webbansvarig tillsammans med Petra Forslund.
J) Rapport från kennelregistret: Alla fakturor är skickade till kennlarna.
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K) Rapport från aktivitetsansvarig: Precis avslutat en Rallylydnadskurs i Kvicksund. En ny kurs är på
gång i Skövde. Förslag har inkommit att hålla en kurs på lördagen i Böda Sand. Ulla Olsson ser över
möjligheten till detta.
L) Kretsar och kretsansvarig: Inget att rapportera.
M) Kom-ihåg lista: Gicks igenom.
7. Domarkonferens 2021: Har haft möte och planerar vidare för att kunna genomföra konferensen.
Några anmälningar har börjat komma in.
8. Utställningar: Att flytta Överkalix till Böda fick avslag av SKK. Styrelsen kommer ha ett separat
möte för att planera alla klubbens utställningar.
Beslut: att flytta Överkalix till Öjebyn den 7/8.
9. Inventarielista SST: Alla kommer maila sina inventarier till sekreteraren som sedan sammanställer
detta.
10. Tennmugg SST 50 år: Tennmuggen som SKK gav till SST när vi firade 50 år som specialklubb är
ett minne. Styrelsen har fört diskussioner om hur vi skall ha denna kvar i klubben.
Beslut: Tennmuggen kommer att följa ordföranden i klubben och kommer överlämnas på årsmötet
varje år till nyvald ordförande.
11. Regler för kennelregistret: Diskuterar de rekommendationer som är framtagna i klubben angående
avel. AK får i uppdrag till nästa möte att ta fram statistik på hur många som följer
rekommendationerna angående inavelsgrad, ålder m.m.
Beslut: Ett brev kommer att skickas till alla kennlar i klubben och påminna om vilka våra
rekommendationer är och varför man bör följa dessa.
12. Avelskommiténs uppdrag: Styrelsen är ytterst ansvarig för avelskommiténs arbete, därför är det av
stor vikt att styrelsen får ta del av deras arbete innan detta går till SKK.
13. Förfrågan om utökat rasregister: Karin Ögren har inkommit med önskan om att utöka sitt
rasregister med Shih-Tzu.
Beslut: Styrelsen tillstyrker Karins önskan, och önskar henne lycka till i sin utbildning.
10. Beslut:
Beslut: att köpa in en egen licens för Fortnox till klubben.
Beslut: att Nils-Olof Bratt är webbansvarig tillsammans med Petra Forslund.
Beslut: att flytta Överkalix till Öjebyn den 7/8.
Beslut: Tennmuggen kommer att följa ordföranden i klubben och kommer överlämnas på årsmötet
varje år till nyvald ordförande..
Beslut: Ett brev kommer att skickas till alla kennlar i klubben och påminna om vilka våra
rekommendationer är och varför man bör följa dessa.
11. Övriga frågor: Förslag har inkommit om att vi bör göra en skrivelse till SKK med förslag att man
skall ha ett veterinärbesiktningsintyg inför varje parning. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.
Klubbpärmen behöver uppdateras, alla kommittéer går igenom sitt/sina avsnitt och återkommer med
ändringar till nästa möte.
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11. Nästa möte: 2020-08-31 kl: 18.45
12. Avslutande: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.

Protokollförare
Magdalena Nilsson-Kerttu
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