Protokoll nr 11/2018
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2018-09-11.
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, Ordinarie ledamöter: Rose-Marie Johansson, Magdalena Nilsson-Kerttu,  Ulla Olsson, Staffan Fredlund, Hans Almgren.
Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund 
Anmält förhinder: Kathleen Berggren

§ 133 Mötets öppnande
Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§134 Val av protokollförare
Utsågs Magdalena Nilsson-Kerttu
§ 135 Val av justerare jämte ordförande
Utsågs Petra Forslund
§ 136 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 137 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 138 Rapporter
A/ Ekonomisk rapport
Bordlades till nästa möte.
B/ Rapport från ordförande
Har varit i kontakt med SKK ang blandrasaveln, är en lång process som tar lång tid och endast anmälaren av detta får info från SKK. Finns idag 4-5 flyttkartonger i förrådet i göteborg, Petra erbjuder sig att förvara dessa på sin arbetsplats.
C/ Rapport från sekreterare
Har inkommit ett brev från engelska Shih-Tzu klubben som vill att vi skriver kortfattat om Shih-Tzun i Sverige. Hans, Magdalena och Mia gör detta och kommer med ett förslag till styrelsen.
D/ Rapport från medlemsregistratorn
389 medlemmar
E/ Rapport från AU
Har haft möte 13/8 och har beslutat att ej lägga ut underskrivna protokoll på hemsidan.
F/  AK
Inget
G/  UK
Fortlöpande arbete med kritiker, utställningsresultat och topplistorna. 
H/  Bulletinen
Endast korrekturläsning kvar. Siv och Eva-Marie har meddelat att de gör Bulletinen nr 4 och sedan avslutar de sitt uppdrag i tidningsgruppen, styrelsen tackar för de arbete de lagt ned.
Förslag på ny tidningsgrupp diskuterades.
I/ Webbgrupp
Inget
J/ Rapport från Kennelregistret
Har fått ordning på mailen.
K/ Rapport från aktivitetsansvarig
20/9 drar en nybörjarkurs i rallylydnad igång i västra kretsen, fler aktiviteter är planerade av kretsarna i höst.

L/ Rapport från kretsarna
Rapporter har inkommit ifrån: Södra, Västra samt Övre Norra kretsen.
M/ Ansvarslistan
Gicks Igenom
7.  SST 50 år
Magdalena, Rose-Marie och Mia har arbetat fram en budget. Styrelsen beslutar att godkänna denna. Magdalena mailar ut en lista på allt som behöver göras.
§ 139 Anmälan Utställning
UK skriver info och skickar till kretsarna om MG Event som kommer ta hand om våra anmälningar framöver. I och med detta så tillkommer en kostnad för tjänsten och UK föreslår att höja anmälningsavgiften enligt följande: 180:- valp, 240 :- Veteran och 340 :- för vuxna, halv avgift f r o m tredje hund anmäld till officiell klass. 
Styrelsen beslutar att godkänna UK's förslag och att de nya anmälningsavgifterna kommer att börja gälla f r o m 1/1- 2019.
§ 140 Domarkonferens
Förslag på datum och budget är inskickade till SKK för godkännande. Info om detta kommer i bulletinen nr 1, även be medlemmar om material för att sammanställa en folder tills dess. En grupp som jobbar med detta kommer att sammansättas framöver. Tills vidare står Hans som kontaktombud.
§ 141 Enkät Sveriges hundungdom
Petra svarar på enkätet som inkommit.
§ 142 Sponsoravtal
Brattpets kommer ej fortsätta sponsra oss 2019. Avtalet med Royal går ut i år.
Beslut: Michael kommer att kontakta Royal för ett fortsatt sammarbete med dem.
§ 143 Årsmöte 2019
Datum för årsmötet blir 6/4- 2019. Mickael kollar med SKK ang deras lokaler om de är lediga.
§ 144 Övriga frågor
Ullas adress står kvar på vissa av klubbens hemsidor, Staffan kontaktar kretsarna och påminner de att byta till en aktuell adress.
En medlem vill ha tillbaka en del av annonspriset på kennelregistret då denne bara var med i bulletinen nr 1. Styrelsen beslutar att betala tillbaka 3/4 av den totala summan.
§ 145 Nästa möte
2018-10-10, 2018-11-13, 2018-12-05
§ 146 Avslutning
Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet


Magdalena Nilsson-Kerttu 
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