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Protokoll nr 10/2019 

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu  2019-08-26. 

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Kathleen Berggren, Rose-Marie 

Johansson, Petra Forslund, Hans Almgren och Nils-Olof Bratt. 

Suppleanter: Josefin Leijon och Hannah Karlsson 

Anmält förhinder: Ulla Olsson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Michael Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av protokollförare 

Utsågs Kathleen Berggren 

§ 3 Val av justerare jämte ordförande 

Utsågs Petra Forslund. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ändringen på §10 att vi ersätter MG Events med domarkonferensen 

2021 istället. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Gick igenom – protokoll nr 9 – godkände det, och la det till handlingarna. 

§ 6 Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Vi hade i förväg fått en skriftlig redogörelse från kassören där vi tydligt och klart fått beskrivit de 

transaktioner som gjorts sen förra mötet. 

Även balans- och resultaträkning hade bifogats samt en sammanställning över Bulletinens kostnader. 

Vi har fortfarande inte fått betalt av vår ena sponsor, trots upprepade påminnelser. Michael 

Wikström kontaktar vederbörande, igen, och om inte skulden är betald uteblir annonsen i 

kommande Bulletin samt våra övriga media. Vi kommer att ha rabatt på julannonserna även i år, 

samma som förra året, och lägger in en annons i kommande tidning angående detta. Se beslut. 

b) Rapport från ordförande 

Svensk-tibetanskska skol- och kulturföreningen anordnar en Tibetan Dogshow i Stureby den 22 
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september och har kontaktat oss för att vår ras också ska delta. Stockholmskretsen har tagit hand om 

detta och kommer att finnas på plats för att respresentera oss. Vi är dock inte nöjda med hur vår ras 

är presenterad i loggan som är gjord för detta evenemang. Michael Wikström tar kontakt med 

ansvariga i Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen och påtalar detta.  

Det finns en ny mejladress att använda om man vill skicka in resultat och bilder till hemsidan. 

resultat@shih-tzu.se. 

Vi har fått två nya domare på vår ras – Samuel Carlid och Charlotta Mellin. 

c) Rapport från sekreterare 

Sekreteraren finns inte med på dagens möte. 

d) Rapport från medlemsregistratorn 

På grund av datorproblem har vi inget aktuellt medlemsantal just idag. 

Vi har en person som har deltagit på en av våra specialutställningar och inte varit medlem. Dennes 

resultat kommer att strykas hos SKK och eventuella poäng/placeringar på våra topplistor kommer att 

tas bort. 

Personen i fråga är vidtalad om detta. 

 e) Rapport från AU 

Inga AU-beslut är tagna sen förra mötet. 

f) Rapport från AK 

AK hade möte den 19 augusti. De fick tyvärr inte till något fysiskt möte under sommaren som var 

tanken. 

AK vill genomföra en vägning och mätning av våra hundar under 2020. Tanken är att detta ska 

genomföras på våra egna specialutställningar och av en - och samma person - med samma våg och 

mätsticka. Detta för att göra det så rättvist som möjligt. Anledningen till att man vill göra detta under 

2020 är för att ha underlag inför kommande domarkonferens 2021 samt få en bild av hur läget är 

med våra hundar. 

AK vill även göra en skrivelse till SKK för att få stöd och hjälp med att få veterinärerna att noga 

registrera renrasiga hundar på sina kliniker. Som det är nu så skrivs många blandraser in som 

renrasiga hundar och det slår väldigt fel när det sen tas ut statistik hos bl a försäkringsbolag, SKK, 

jordbruksverk mm.  

Styrelsen gav AK tillstånd att fortsätta detta arbete. 

AK har fått en förfrågan från Richard Paquette om vi är intresserade av att han kommer och föreläser 

på lördagskvällen i Borås 2020. Styrelsen valde att tacka Ja till detta erbjudande, och arrangemanget 

är helt utan kostnad för vår klubb. Se beslut. 

g) Rapport från UK 

Styrelsen hade fått ut en skriftlig redogörelse, via mejl, på vad UK gjort de senaste två månaderna. 

Ibland tar det lite tid att anmäla via MG Events, men ha tålamod, det är servern som är lite långsam. 

För övrigt  fungerar anmälan via MG Events och samarbetet med företaget mycket bra. 

UK har även lagt ut information på vår facebooksida om vad UK gör. 
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 Vi diskuterade även att det är många av våra medlemmar som är utomlands och tävlar med sina 

hundar och att våra svenska hundar står sig bra i konkurrensen. För att uppmärksamma detta lägger 

vi upp en ny sida på vår hemsida där man kan skicka in sina resultat samt bild på framgångar man har 

haft utomlands. Se beslut. 

Allt är klart inför Böda Sand.  

Vi behöver kvalitetssäkra  våra val av domare i någon form. Rose-Marie Johansson och Hans Almgren 

tar fram ett förslag på hur detta ska gå att genomföra. Presenterar detta på nästa möte. Se beslut. 

h) Rapport från Bulletinen 

Arbetet med tidningen pågår för fullt 

 i) Rapport från webbansvarig 

Petra Forslund tar kontakt med Linnea Berg för att höra om hon kan modernisera hemsidan.  

Vi måste påminna kretsarna om att använda kretsarnas egna mejladresser. Michael Wikström tar 

kontakt med kretsarna. 

j) Rapport från kennelregistret 

Allt är uppdaterat och under kontroll. 

k) Rapport från aktivitetsansvarig 

Aktivitetsansvarig är ej med på mötet idag. 

l) Rapport från kretsar och kretsansvarig 

Det har kommit in rapporter från Övre norra, Västra, Södra och Närke-Värmland. 

Närke-Värmland har kommit igång ordentligt vilket är mycket roligt. 

 m) Ansvarslistan 

Petra Forslund scannar in hela gamla klubbpärmen och lägger den på hemsidan. 

§ 7 Utökning av rasregister 

Vi har fått förfrågan från två domare som vill utöka sitt rasregister med Shih Tzu. Hans  Almgren 

tillskriver domarna och meddelar att vi tillstyrker deras önskemål. Se beslut. 

§ 8 Rasmonter 

Rasmonter i Stockholm kostar 500,- för SST och anmälan ska göras senast 20 oktober 2019. Vi har 

bestämt att vi ska ha monter och göra nåt lite extra eftersom klubben firar 50 år. Vi ber Torbjörn 

Ållebratt och Ingalill Malmros att inkomma med en budget på vad materialet i montern kommer att 

kosta. Det finns redan en hel del saker att använda med det behöver kompletteras med några nya 

saker. Se beslut 

§ 9 Kennelfullmäktigen 

Kathleen Berggren åker på KF och representerar SST. Se beslut. 

§ 10 Domarkonferensen 2021  

Vi kommer att ha en domarkonferens tillsammans med flera andra raser 2021. För att få till detta 

tillsätter vi en arbetsgrupp som bl a tar fram material såsom domarekompendie mm. 

Arbetsgruppen består tillsvidare av Hans Almgren, Kathleen Berggren och Nils-Olof Bratt. Se beslut. 
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§ 11 BESLUT 

Beslut: Vi kommer att ha rabatt på julannonserna i Bulletinen även i år, 50% på ordinarie priser. 

Beslut: Richard Paquette föreläser på lördagskvällen i Borås 2020. SST tackar Ja till detta erbjudande, 

och arrangemanget är helt utan kostnad för vår klubb. 

Beslut: Vi lägger upp en ny sida på vår hemsida där medlemmar som är utomlands och tävlar med 

sina hundar kan skicka in sina resultat. 

Beslut: Rose-Marie Johansson och Hans Almgren tar fram ett förslag på hur kvalitetssäkring av våra 

domare kan se ut. Presenterar detta på nästa styrelsemöte 18/9. 

Beslut: Vi tillstyrker de två domare som önskar utöka sitt rasregister med Shih Tzu. 

Beslut: Att ha rasmonter i Stockholm till en kostnad av 500,-. Vi ber Torbjörn Ållebratt och Ingalill 

Malmros att inkomma med en budget för vad materialet i montern kommer att kosta. 

Beslut: Kathleen Berggren åker på Kennelfullmäktige 27-29 september. 

Beslut: Tillsätter en arbetsgrupp inför domarkonferensen 2021 bestående av Hans Almgren, Kathleen 

Berggren och Nils-Olof Bratt 

Beslut: Petra Forslund jämför offerter på kuvert. Vi beställer där det är billligast. 

§ 12 Övriga frågor 

 Det har inkommit mejl från medlemmar. Vi bordlägger dessa till nästa ordinarie styrelsemöte - 18/9.  

§ 13 Nästa möte 

11 september kl 19.15 – detta möte handlar endast om Kennelfullmäktige. 

18 september kl 19.15 

§ 14 Avslutning 

Michael Wikström tackar för ett riktigt bra möte och avslutar därefter mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Kathleen Berggren  

2019-08-28 

 

Michael Wikström Petra Forslund 

Ordförande Justerare 

Justerat den Justerat den  


