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Protokoll nr 11/2019 

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu  2019-09-18. 

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

Johansson, Ulla Olsson, Hans Almgren och Nils-Olof Bratt. 

Anmält förhinder: Petra Forslund och  Hannah Karlsson 

Ej anmält förhinder: Josefin Leijon  

 

§ 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 Nils-Olof Bratt. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

Ulla Olssson och Hans Almgren ansluter till mötet. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Gick igenom – protokoll nr 10 – godkände det, och la det till handlingarna. 

§ 6 Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Pga sjukdom har vi inte fått ut någon ekonomisk rapport av kassören. 

Sponsor som släpat med sin betalning har nu betalat alla sina räkningar. 

b) Rapport från ordförande 

Vi måste bestämma plats och tid för vårt årsmöte nästa år, samt bjuda in en ordförande för mötet. 

Vi lägger upp detta som en punkt på nästa styrelsemöte. 

c) Rapport från sekreterare 

All inkommande post har gått ut till styrelsen.  
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Det har kommit utställningskritiker och dessa är skickade till Lillvi Dellgren som renskriver för 

publicering på hemsidan. 

d) Rapport från medlemsregistratorn 

Inget att rapportera då medlemsregistratorn ej är med på dagens möte. 

 e) Rapport från AU 

Inga AU-beslut är tagna sen förra mötet. 

f) Rapport från AK 

AK kommer att ha ett möte kommande vecka så rapport kommer på nästa styrelsemöte. 

Skrivelsen som AK ville skicka till SKK (för att få stöd och hjälp med att få veterinärerna att noga 

registrera renrasiga hundar på sina kliniker) skickar vi inte. Detta kommer som en motion från Västra 

Kennelklubben på årets KF så vi anser att det räcker att det tas upp där.  

g) Rapport från UK 

Kritiker är utlagda på hemsidan.  

En sida för hundar som varit utomlands och tävlat är upplagd och det är även resultat utlagda där.  

Böda Sand är genomförd och det var en trevlig utställning med stort prisbord och tårta i pausen. Siv 

Engstrand och Mia Hagman hjälpte Anette Fogelberg att genomföra utställningen. Siv Engstrand och 

Mia Hagman hade ”fixat till” domarens rum så att det var välkomnade och de hade även ordnat 

tackgåva till domaren, ringsekreterarna samt SMÖKK. 

Domare är klar till Leksand 2020. Anna Redlika från Polen kommer hit och dömer. Vi kommer att dela 

henne med både Dalarnas kennelklubb och Ponklubben. 

h) Rapport från Bulletinen 

Tidning nr 3 har nu nått medlemmarna. 

Vi behöver nog ytterligare en i tidningsgruppen och arbete pågår att hitta någon medarbetare. 

i) Rapport från webbansvarig 

Webbansvarig är inte med på dagens möte. 

 j) Rapport från kennelregistret 

Ansvarig för kennelregistret är inte med på dagens möte. 

k) Rapport från aktivitetsansvarig 

Skickat in material till Bulletinen. 

Pratat med Marie Thunell om att eventuellt starta en ny kurs till våren.  

l) Rapport från kretsar och kretsansvarig 

Michael Wikström har påmint alla kretsar om att de måste använda sina kretsmejl i all kontakt med 

kretsen. Samtliga kretsar har mejladresser som inte är bundna till någon person utan kan tas över vid 

ev byte av kretsombud/kretsledare. 

m) Ansvarslistan 

Vi gick igenom ansvarslistan. 

§ 7 Kuvert och trycksaker 

Vi bordlägger detta till nästa möte. 
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§ 8 Domarkonferens 2021 

Annalena Andersson har tillkommit i gruppen. 

Vi kommer att ha uppstartsmöte nästa vecka. 

§ 9 Rasmonter 

Vi har fått en offert av Torbjörn Ållebratt och Ingalill Malmros, som ska hålla i montern på Stockholm 

Hundmässa, på saker som behöver kompletteras för att montern ska bli komplett.  

Dessa saker ska sedan förvaras på ett bra sätt för att kunna användas flera gånger, eventuellt på 

MyDog. Vi beslutar att inköp får ske. Se beslut. 

Michael Wikström tar kontakt med Ingalill Malmros för att kolla om montern är betald. 

Michael Wikström tar kontakt med Torbjörn Ållebratt för att höra om vi kan ha någon form av 

historieberättelse i montern.  

§ 10 SST 50 år 

Det är OK att bjuda på tårta även på Tibet Hund. Vi får köpa in assietter, skedar och muggar. Kaffe 

och te köper vi i kannor i kafeterian och tar med till ringen. Vi gör en paus mellan hanar och tikar och 

äter gemensamt tårta då. 

Vi har tidigare tagit ett beslut angående tårta på Stockholm Hundmässa. Detta måste vi ändra på.  

Se beslut 

§ 11 Inkomna skrivelser  

Det har inkommit några skrivelser från medlemmar. Styrelsen har diskuterat detta noggrannt och 

sekreteraren besvarar dessa skrivelser. 

§ 12 BESLUT 

Beslut: Inköp av montermaterial – enligt offert - till montern på Stockholm Hundmässa till en summa 

av 3 858 kronor. 

Beslut: Vi bjuder INTE på tårta på Stockholm Hundmässa. Vi anser att det inte är genomförbart och 

lägger istället dessa pengar på vår rasmonter. 

Beslut: Rose-Marie Johansson fixar en domargåva till TibetHund – en tavla – som vi gett de andra 

under året. Rose-Marie Johansson kollar med Stockholmskretsen och Mia Hagman om detta är 

möjligt. 

§ 13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 14 Nästa möte 

15 oktober kl 19.15. 

§ 15 Avslutning 

Michael Wikström tackar för ett mycket trevligt möte och avslutar därefter mötet. 

Vid protokollet 

 

Kathleen Berggren  

2019-09-26 
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Michael Wikström Nils-Olof Bratt 

Ordförande Justerare 

Justerat den Justerat den  
 


