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Protokoll nr 11/2020 
  
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2020-10-14 
Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Petra Forslund, Ulla Olsson (kom in 
senare), Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt och Josefine Leijon (kom in senare), 
Meddelat förhinder: Hannah Karlsson 
  
  
1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
  
2. Till protokollförare valdes Petra Forslund. 
  
3. Till protokolljusterare valdes Nils-Olof Bratt att jämte ordförande justera protokollet. 
  
4. Dagordningen godkändes. UK kommer in i mötet kl.19.30. 
  
Kl.19.00 Hans Almgren anslöt till mötet. 

  
5. Föregående mötesprotokoll, nr 10/2020 godkändes och lades till handlingarna.  
  
6. Rapporter 
a, Ekonomisk rapport. Utställningarna i Böda gick med vinst båda dagarna. 
Resultatet för utställningen i Vilsta får vi till nästa möte. Frakten för de första numren 
av Bulletinen i A5-format har varit låg pga det lägre sidantalet. Den kostnaden 
kommer att öka något för kommande nummer. Nils-Olof Bratt kommer att avlasta 
kassören med vissa uppgifter.  
b, Ordförandes rapport. Revisionsberättelsen för 2019 är underskriven av båda 
revisorerna och lagd till handlingarna. Styrelsen tillskriver valberedningen inför 
årsmötet 2021.  
c, Sekreterarens rapport. Diarielistan för september och oktober redovisas. Inget 
övrigt att tillägga.  
d, Medlemsansvarigs rapport. Ingen rapport inkommit. 
e, Rapport från AU. Båda utställningarna i Sala i februari flyttas till Vilsta, Eskilstuna.  
f,  Rapport från AK. Kathleen Berggren har avsagt sig sitt uppdrag i avelskommittén. 
Det fick som följd att övriga ledamöter också lämnade sina uppdrag. 
Styrelsen diskuterade saken och Kathleen Berggren tillfrågar två medlemmar om 
deras intresse att ta över AK. 
  
Kl. 19.30 anslöt Magdalena Kerttu till mötet som representant för UK. 
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g, Rapport från UK. UKs rapport berättar om arbetet efter Böda och inför 
utställningen i Vilsta. Dessutom har klubben ansökt och fått godkänt för flytt av datum 
för Böda nästa år då SMÖKK kommer ha dubbelutställning. Vår utställning kommer 
att gå på fredag med start på eftermiddagen. Domarnamn för 2021 och 2022 
presenterades. Ett förtydligande av gången angående förslag av domarnamn till våra 
utställningar: UK kontrollerar kretsarnas förslag till domare. Anser UK att domaren är 
godkänd skickas förslaget vidare till styrelsen. Har styrelsen inget att invända eller 
om UK inte fått någon annan reaktion inom en vecka anses förslaget som godkänt. 
Se beslut. 
Utställningen i Haparanda flyttas till Luleå 3 juli i samband med SDHKs utställning. 
Se beslut. 
Vi ser som klubb en stor fördel med ett samarrangemang. Våra utställningar i Vilsta, 
Eskilstuna (flyttade från Sala) kommer att bli ett samarbete mellan 
Stockholmskretsen och styrelsen, på så sätt att Stockholmskretsen ansvarar för en 
av dagarna och styrelsen för den andra, men vi hjälps åt och arbetar tillsammans 
under båda dagarna. 
Ett förslag är lagt att utställningen i Leksand eventuellt flyttar till Västra kretsen och 
innebär att det blir två dagars utställning i Tånga Hed i samband med SKKs 
utställning i Borås. Datum i så fall blir 3-4 juli 2021. Västra kretsen arbetar vidare med 
förslaget.  
  
Kl. 19.45 anslöt Ulla Olsson till mötet och Magdalena Kerttu lämnade mötet. 

  
h, Rapport från Bulletinen. Ordföranden har meddelat tidningsgruppen att vi har 
utrymme att trycka Bulletinen med upp till 60 sidor. Styrelsen bjuder in 
tidningsgruppen till ett diskussionsmöte inom kort. 20-i-topp-listan 2020 kommer att 
presenteras med fotografier av de placerade hundarna i nr 1/2021.  
i, Rapport från webbansvarig. Inget att rapportera. 
j, Rapport från kennelregistret. Två nya kennlar har lagts till i kennelregistret.  
k, Rapport från aktivitetsansvarig. 4 Shih Tzu har diplomerats till Duktig Hund.  
En rallylydnadskurs kommer att arrangeras i Göteborg i SSTs regi och i augusti 
planerar SST att arrangera en rallylydnadstävling öppen för alla raser. Se beslut. 
l, Kretsar och kretsansvarig. Det är svårt att hålla möten med de kretsansvariga av 
den enda anledningen att de är så få. Vi behöver få tag i medlemmar som kan tänka 
sig att vara kretsombud i de kretsar som idag inte är aktiva. Tips på enkla aktiviteter 
för att komma igång är exempelvis gemensamma Shih Tzu-promenader.  
m, Ansvarslistan. Kompletteras och justeras. 
  
7. Domarkonferensen 2021. Lite bilder har kommit in men gruppen tar gärna emot 
fler bilder för att få ihop ett bra kompendium. 
  
8. Årsmöte 2020. Datum för årsmötet är bestämt till 30 mars 2021 då klubben 
kommer att ha årsmöte för både 2020 och 2021 på samma gång. Platsen blir Litslena 
Bygdegård i Enköpings kommun. Kassören upplever tiden mellan årsslut och 
årsmöte som väldigt snävt. Vi skall göra ett samlat dokument av alla handlingar inför 
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årsmötet. Kretsarna får dispens att genomföra sina ordinarie kretsmöten senast 31 
januari 2021. Se beslut. 
 
9. Utställningar. Nästa planerade utställning är 2 dagar i Vilsta, Eskilstuna, 
20-21 februari 2021. 
  
10. Beslut.  

• Utställningen i Haparanda flyttar till Luleå 
• SST ansöker om att få arrangera en rallylydnadstävling i augusti 2021. 
• Har styrelsen inget att invända eller om UK inte fått någon annan reaktion på 

domare till våra utställningar inom en vecka anses förslaget som godkänt.  
• Kretsarna får dispens att genomföra sina ordinarie kretsmöten senast 31 

januari 2021. 
 
11. Övriga frågor. 
SST kommer att uppvakta en hedersmedlem på dennes 80-årsdag med blommor.  
Nils-Olof Bratt hjälper Petra Forslund att ordna ett bildspel till hemsidan. 
  
13. Nästa möte: 18 november 2020 kl 18.45. 
  
14.  Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte. 
  
  
  
 
Petra Forslund 2020-10-14 
Protokollförare  
 
  
  
  
  
Kathleen Berggren Nils-Olof Bratt 
Ordförande Justerare  
  
  
 


