Protokoll nr 11/2021

Styrelsemöte Specialklubben för Shih Tzu 2021-09-28
Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Nils-Olof Bratt, Petra Forslund, Ulla Olsson, Maria
Frimodig, Rose-Marie Johansson
Anmält förhinder: Magdalena Nilsson Kerttu, Hannah Karlsson
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas av ordförande Kathleen Berggren som hälsar alla välkomna.
Till protokollförare utsågs Petra Forslund.
Till justerare att jämte ordförande justera protokollet, valdes Hans Almgren.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.
Rapporter.
a. Ekonomisk rapport. Klubbens siffror är positiva, mycket med anledning av att vi kunnat
genomföra en del utställningar och en rallylydnadstävling som gett lite intäkter.
b. Ordförandes rapport. Kathleen Berggren och Nils-Olof Bratt deltog i SDHK’s möte inför
Kennelfullmäktige. Motionerna till KF diskuterades, så även de förslag som
valberedningen lagt angående val av ledamöter till Centralstyrelsen. Vi står fast vid de
namnförslag vi lagt tidigare. Det kommer att ropas en del förslag från golvet, klubbarna
är inte eniga om valberedningens förslag.
BESLUT: Vi står bakom SDHK gällande deras förslag till CS.
c. Sekreterarens rapport. Kommer till nästa möte.
d. Medlemsansvarigs rapport. Antal medlemmar i SST per 2021-09-30 är 367 st. Nya
medlemmar 5 st. Medlemmar som lämnat klubben 7 st.
e. AU’s rapport. Den 22 september kallade SKK till möte för att diskutera en skrivelse från
SDHK angående brachycefala raser. Inbjudan kom med kort varsel och klubbarna ville ha
möjlighet att ha fler deltagare med i diskussionen, därav har mötet blivit framflyttat.
BESLUT: Priser till SST’s utställning i Högbo är inköpta.
f. AK’s rapport. Kl.19.30 anslöt Rita Bokdalen till mötet. Hon redogjorde för vad AK arbetar
med just nu utefter uppdraget styrelsen gett AK. AK kommer med material till nästa
Bulletin. AK får i uppdrag att uppdatera rasdokumentet. Rita lämnar mötet kl.19.45.
g. UK’s rapport. Det är flera utställningar på gång i höst så UK har mycket att göra. Efter
lördagens utställning i Vilsta första helgen i oktober bjuder klubben in till knytkalas på
utställningsplatsen.
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h. Bulletinens rapport. Det är dags att skicka in julannonser. Medlemmarna uppmanas att
skicka in i god tid innan manusstopp 1 november. Funcifur vill annonsera med en
helsidesannons i två nummer efter varandra av Bulletinen. De vill även skicka med en
provpåse med ett av utskicken, mot ersättning av förhöjda portokostnader, förslagsvis
julnumret. SST accepterar önskemålen och gör plats för annonserna i tidningen. BESLUT:
Provpåse från Funcifur skickas med ett nummer av Bulletinen.
i. Webbansvarigs rapport. Vår sida behöver uppdateras och göras mer attraktiv. Nils-Olof
Bratt och Petra Forslund tar sig an det arbetet tillsammans.
j. Kennelregistrets rapport. Det är några av våra uppfödare som valt att inte stå med i
kennelregistret. De plockas bort från hemsidan och från Bulletinen.
k. Aktivitetsansvarigs rapport. Rallylydnadskursen som beräknades starta i oktober skjuts
fram till i vår, pga för få anmälningar
l. Kretsansvarigs rapport. Maria Frimodig planerar att samla de aktiva i kretsarna till ett
möte via Teams eller telefon. Nils-Olof Bratt hjälper till med första mötet.
7. Domarkonferensen 2021. Shih Tzu kommer att presenteras på lördagen mellan kl.16.30 och
18.30. Hundar från både Sverige och Norge kommer att tillfrågas. Över 80 domare har
anmält sig till konferensen, vilket är ett högt antal.
8. Utställningar. Tibethundsutställningen läggs ner efter 2022 som blir en
50-årsjubileumutställning. Efter det har en tanke väckt att de olika tibetanska rasklubbarna i
samarbete kan arrangera en gemensam utställning. Frågan har gått ut från SST och
diskussion om samarbetet har startat. Frågan som kvarstår är; vad gör vi med utställningen
2023 om det inte blir ett samarbete med de andra klubbarna? Senast 15oktober 2021 skall
programmet för utställningar 2023 läggas. Styrelsen kallar UK till möte snarast för att gå
igenom planerna.
BESLUT: Möte bokas med UK innan 15 oktober 2021.
9. Årsmöte 2022. Datum bestämt till 9 april 2022 kl.13.00. Vi skall försöka att ha ett möte som
är både fysiskt och digitalt så att så många medlemmar som möjligt kan vara med. Plats
föreslås bli Stockholm. Hans Almgren får i uppdrag att leta upp lokal för ändamålet.
10. Fodersponsorer. Vi letar efter nya sponsorer till våra utställningar. Ett krav är att de kan
tillhandahålla kritiklappar, som annars blir en alltför stor kostnad för klubben att köpa in.

11. Årets rallylydnadshund. Vad är det för kriterier för att vinna titeln ”Årets rallylydnadshund” i
SST? Frågan bordläggs till nästa möte.
12. Utställning/Tävling. Slutresultatet från rallylydnadstävlingen 7 augusti 2021 är ännu ej helt
klart. Vi väntar på stamboksavgifterna från SKK. Utställningen i Vilsta till helgen. Mat och
dryck ordnas till domare och ringsekreterare. Nils-Olof Bratt går med dom och äter. BESLUT:
Förskott till Nils-Olof Bratt för utlägg för mat i Vilsta.
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13. Beslut.
Vi står bakom SDHK gällande deras förslag till CS.
Priser till SST’s utställning i Högbo är inköpta.
Provpåse från Funcifur skickas med ett nummer av Bulletinen.
Möte bokas med UK innan 15 oktober 2021.
Förskott till Nils-Olof Bratt för utlägg för mat i Vilsta.
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14. Övriga frågor. Möte med UK föreslås till 7 oktober och möte med styrelsen att gå igenom
motionerna inför KF till den 6 oktober. Ulla Olsson går nu en utbildning i Hoopers, som är en
lättare agilityvariant. En presentation av Hoopers kommer i nästa nummer av Bulletinen.
15. Nästa möte blir 26 oktober kl.19.00 på Teams. Inför nästa möte skall vi alla fundera på hur vi
kan använda Teams.

16. Ordförande Kathleen Berggren avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Protokollförare Petra Forslund

Justerare
Kathleen Berggren

Hans Almgren

