
 

Protokoll nr 12/2018 

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2018-10-10. 

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, Ordinarie ledamöter: Magdalena Nilsson-Kerttu, 

Kathleen Berggren, Ulla Olsson, Staffan Fredlund, Hans Almgren. 

Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund  

Anmält förhinder: Rose-Marie Johansson 

 

§ 147 Mötets öppnande 

Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§148 Val av protokollförare 

Utsågs Kathleen Berggren 

§ 149 Val av justerare jämte ordförande 

Utsågs Staffan Fredlund 

§ 150 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§ 151 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 152 Rapporter 

A/ Ekonomisk rapport 

Bordlades till nästa möte. 

B/ Rapport från ordförande 

Michael säger upp lagret i Kungsbacka och har skickat nycklarna till Petra som ombesörjer att lådorna 

flyttas därifrån. 

Petra och Ulla går igenom alla lådorna och gör en inventarielista på vad dessa innehåller.  

C/ Rapport från sekreterare 

All inkommande post har skickats ut till styrelsen. 

Beslut: SST deltar i Specialklubbskonferensen den 2-3 februari 2019 som arrangeras av SKK. 

D/ Rapport från medlemsregistratorn 

381 medlemmar. 

Skrivare och kuvert som finns hos Tini Marstrand kommer att hämtas så fort möjlighet finns. Tini är 

meddelad detta. 

Mia ansluter till mötet. 

E/ Rapport från AU 

Inga AU-beslut tagna. 

 



 

F/  AK 

Carina Bomberg åker på SKKs avelskonferens i Sollentuna 10-11 november 2018. 

AK jobbar vidare med bland annat webbfrågorna som ska ut på hemsidan. 

G/  UK 

Nytt räknesätt för veterantoppen, som kommer att börja gälla fr o m 2019, kommer att läggas ut i 

kommande Bulletin. 

Presentation av UK och dess verksamhet kommer också att presenteras. Likaså en delrapport av 

topplistan. 

H/  Bulletinen 

Vi måste få till en ny redaktion samt någon som gör layout för tidningen fr o m nr 1/2019. 

Vi sätter in en annons angående detta i kommande Bullentin samt lägger ut det på hemsidan och på 

vår Facebooksida. 

Vi måste även sätta in kallelser till ordinarie kretsmöten i Bulletinen nr 4. Staffan kontaktar kretsarna 

angående detta. 

I/ Webbgrupp 

Yvonne fortsätter som webbmaster tills Linda Lindkvist tar över.  

J/ Rapport från Kennelregistret 

Inget nytt att rapportera. 

K/ Rapport från aktivitetsansvarig 

Rallylydnadskursen är igång i västra kretsen.  

Södra kretsen planerar liknande aktiviteter efter nyår. 

L/ Rapport från kretsarna 

Rapporter har inkommit ifrån: Stockholm, Småland, Södra, Västra, Östra, Mellersta Norra samt Övre 

Norra kretsen. 

Närke-Värmland byter kretsombud. Styrelsen har godkänt Carola Andersson som kretsombud för 

denna krets.  

M/ Ansvarslistan 

Gicks Igenom 

§153  SST 50 år 

Michaela (som gör nuvarande Bulletin) gör en annons till Bulletinen angående vårt 50-årsjubileum. 

Beslut: Michaela gör denna annons till en kostnad av  500,-. 

Silvirosetter behöver ett bättre original för att trycka rosetter till jubileumet. Michael letar fram ett 

bra original. 

Katalogen gör Petra. 

Mia har kollat upp priserna till domargåvorna. 

Michael kollar upp sponsorer. 



 

 

§ 154 Årsmöte 2019 

SKKs lokaler var alldeles för dyra. Staffan och Hans kollar vidare på alternativ i Stockholmstrakten. 

Vi måste sätta in en annons i kommande Bulletin angående vårt årsmöte. 

§155 Verksamhetsplanen 

CUA (Certifierad Utställnings Ansvarig) - Staffan kontaktar kretsarna och informerar om vikten av att 

ha utbildade personer i den egna kretsen. 

Beslut: Klubben betalar CUA-utbildningen 

Mentorprogram för utbildning av domare tas upp på nästa möte. 

 

§ 156 Övriga frågor 

Petra, Stig-Erik, Annika och Margrethe jobbar på Championutgåva nr 4 som ska komma ut 2019. 

De vill ha in foto, i färg, samt regnr och namn på nya championhundar. 

§ 157 Nästa möte 

13 november kl 19.00 

§ 158 Avslutning 

Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Kathleen Berggren  

2018-10-12 

 

 

Michael Wikström ordf. Staffan Fredlund 

Justerat den Justerat den  


