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Protokoll nr 12/2020 – Ordinarie styrelsemöte.  

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 

2020-11-18  

Närvarande: Kathleen Berggren, Petra Forslund, Nils-Olof Bratt, Hans 
Almgren, Rose-Marie Johansson, Hannah Karlsson och Josefine Leijon. Ulla 
Olsson anslöt under punkt 6 rapport från Bulletin. 

Anmält förhinder: - 

1. Ordförande Kathleen Berggren öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

2. Till protokollförare för mötet valdes Hans Almgren. 

3. Till protokolljusterare valdes Hannah Karlsson att jämte ordförande 
justera protokollet 

4. Dagordningen fastställdes med tillägget punkt 11 IPFD, DogWellNet.com  

5. Föregående mötes protokoll: 
Inga kommentarer angående förgående mötes protokoll. Protokollet 
godkändes och lades därefter till handlingarna. 

6. Rapporter 

a. Ekonomisk rapport 
Kassören Rose-Marie Johansson redovisade Vilsta 
utställningens resultat som visade på ett litet men ändå 
positivt resultat efter avdrag på den moms som Vilsta lagt på 
hyran. Kassören kontaktar Vilsta för att erhålla kreditfaktura. 
Resultatet t.o.m. oktober visar på en vinst på drygt 48 000 kr 
vilket bl.a. speglar året med denna pandemi och avsaknad av 
årsmöte och AKkonferens m m. 
Fakturering utskickat fram till dags datum. 
 

b. Rapport från ordförande 
Kathleen Berggren rapporterade att det är dags att börja tänka 
på att skriva ihop verksamhetsberättelser från kommittéer och 
även styrelsens arbete och därefter skicka detta till sekreterare 
Ulla Olsson 
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c. Rapport från sekreterare 
Sekreterare, Ulla Olsson, inkommer senare till mötet men 
styrelsen konstaterade att sekreteraren har meddelat 
valberedningen att de måste arbeta med valen inför årsmötet 
2021 
 

d. Rapport från medlemsregistratorn 
Hannah Karlsson meddelade att vi nu har 371 medlemmar 
och att antalet medlemmar inte förändrats nämnvärt, men 
samtidigt visas att några av de tidigare medlemmar som 
funnits sedan lång tid tillbaks kommit tillbaka som 
medlemmar i SST och detta är mycket glädjande! 
Till nya medlemmar och nya Shih Tzuägare går välkomstbrev 
ut. 
 

e. Rapport från AU 
AU – inget AU möte har hållits 
 

f. Rapport från AK 
AK rapporterade via Hanna Karlsson som är den ena av de 2 
delegaterna och där Rita Bokdalen är den andra att man 
kommer att hålla sitt första möte nästkommande vecka. Rita 
är sammankallande. AK har uppdaterat sin hemsida. 
 

g. Rapport från UK 
UK har rapporterat juni, juli och augusti. 
 

h. Rapport från Bulletin 
Bulletin Nr 4/2020 kommer att bli ett fulltspäckat nummer 
med många bilder och maximala 60 sidor. Tidningsgruppen 
har nu fått information om att Bulletin kan bestå av maximalt 
60 sidor vilket är avtalat med tryckeri och ger gränsen för det 
porto som SST ska hålla sig inom. 
Kathleen Berggren har som uppdrag från styrelsen att inför 

varje nytt nummer av Bulletin hålla ett redaktionellt möte med 
tidningsgruppen där innehållet skall tas upp och diskuteras. 
SST har bl.a. beslutat att omslaget på nr 1 varje år skall 
prydas av årets vinstrikaste Shih Tzu i officiell tävlan.  
På övriga nummer nr 2, 3 och 4 skall omslaget bestå av Shih 
Tzu bilder av olika form men inget namn på dessa hundar 
skall anges. 
I nr 1/2021 skall presenteras de 10 mestvinnande vuxna Shih 
Tzu, 5 mestvinnande valpar och de 5 mestvinnande 
veteranerna. Namn med foto skall publiceras. 
Olika teman skall också publiceras i respektive Bulletin. Det 
är då lättare att få in förslag och material. 
Bulletinen kommer att korrekturläsas av Britt Hallberg. 
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Beslutades att vi behåller det nya formatet men tittar 
samtidigt på olika alternativa förändringar som ger en ännu 
positivare läsupplevelse. 
Se punkten beslut.  
 

i. Rapport från Webbansvarig 
Petra Forslund får assistans av Dan Swärdh med hemsidan. 
Även Nils-Olof Bratt assisterar Petra med hemsidan 
 

j. Rapport från Kennelregistret 
Petra Forslund har kontakt med kassör Rose-Marie Johansson 
inför fakturering av Kennelregistret. 
 

k. Rapport från Aktivitetsansvarig 
Ulla Olsson, aktivitetsansvarig, planerar för 2021 och en kurs 
i Rallylydnad startar i januari. Eftersom SST planerar att 
arrangera en officiell rallylydnadstävling under sensommaren 
2021 har Ulla Olsson tagit kontakt med olika 
brukshundklubbar. Ulla Olsson återkommer när detta är klart. 
 

l. Kretsar och kretsansvarig 
Nils-Olof Bratt har inte haft några möten med kretsarna. 
Dessa möten ligger nere för närvarande men det finns flera 
idéer om aktiviteter. 
Mia Hagman tillträder som kretsombud för Smålandskretsen. 
 

m. Kom ihåg listan 
Uppdaterad. 

7. Domarkonferensen 2021. 
Hans Almgren rapporterade att ett gemensamt möte med övriga klubbar 
avhölls 5 nov. Det mötet handlade om utskick till domarna och formalia i 
dessa. 
SST har eget arbetsmöte inplanerat för att sammanställa underlaget för 
konferenskompendium. 
Underlag med historia, bilder, RAS, SRD och rasstandard med kommentarer 
finns samlat.  

8. Årsmöte 2021. 
Årsmötet 2021 diskuterades och där är förslaget att om det inte går att 
genomföra fysiskt kan vi begära att få hålla ett digitalt möte med de verktyg 
SKK tillhandahåller alternativt att SST genomför det via ett av de 
videokonferenssystem som finns att använda. 

Årsmötet genomförs enligt tidigare beslut den 20 mars 2021 i Litslena 
Bygdegård, Enköping. 
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9. Utökning av rasregister, Marie Callert 
Behandlades förfrågan från Marie Callert om utökning av rasregister med 
Shih Tzu. 
Styrelsen biföll Maries önskan och ser positivt på att vi får fler domare på 
rasen. 
SKK och Marie Callert informeras av Kathleen Berggren. 

10. Utställningar 
UK deltog i denna punkt via sammankallande Magdalena Kerttu. 
UK rapporterade att utställningar och domare är klara och kontrakterade 
2021. Inbjudan har gått ut till domare som är föreslagna på SSTs 
utställningar 2022. 
Rosetter för flera SST-utställningar beställs samtidigt för att erhålla bäst 
möjliga pris. 
 

11. IPFD, DogWellNet.com 
En organisation som skapats för att hantera hundfrågor har skapats, IPFD, 
vilket är en förkortning av: International Partnership for Dogs med 
plattformen Dog WellNet.com. Organisationen har SKKs ordförande Pekka 
Olsson som president och VD Ulf Uddman har tagit plats i organisationen.  
Denna organisation har refererats till av Nederländska Kennelklubben som 
varit i hetluften under senaste året där 12 av kortnosade raserna inkl Shih 
Tzu åsatts förändringar vilka avviker från gällande rasstandard. 
Frågan ang IPFD diskuterades och styrelsen beslöt att tillskriva SKKs CS och 

begära mer information om organisationen vilket även skall delges SKKs 

medlemmar. SST kommer att begära att syftet med denna organisation 

beskrivs samt vad SKK har för del i denna organisation samt hur respektive 

ras-/specialklubb involveras. 

Skrivelse till SKK ang veterinära ingrepp 
Förslag på skrivelse behandlades och diskuterades ingående. Hur djupt 
skrivelsen skall gå, på den begäran SST vill ha när det gäller rapportering 
och identifiering av raser som behandlas kommer att diskuteras vidare då 
det ställer ytterligare krav på veterinär och djurkliniker 

SSTs skrivelse ang Andningsbedömning 
BOAS som är den Engelska kennelklubben tagit som standard för ett antal 
raser att bedöma andning har av SST rekommenderats att implementera 
istället för att ta fram en egen svensk variant som inte kommer att anammas 
av majoriteten av kennelklubbar i världen. 
Allt för att ha samma standard som KC och att spara in svenska 
medlemmars pengar. SST tillskriver SKKs CS med förtydligande om att SST 

inte begär att Shih Tzu ska bedömas utifrån BOAS utan begäran i skrivelsen 
var att SKK inte utarbetar en egen standard för andningsbedömning 
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12. Beslut 

• Bulletinen behåller det nya formatet 
• På framsidan av Bulletin nr 1 varje år publiceras en bild på 

vinstrikaste Shih Tzu (tävlingen som SST genomför). Övriga nr pryds 1 
sidan av medlemmars bilder som visar rasen 

• Årsmötet planerar genomföras digitalt som alternativ till fysiskt möte i 
fall pandemin ej möjliggör ett fysiskt möte 

• Års-bästa-tävlingen 2020 skall i nr 1 2021 av Bulletin listas med de 10 
mestvinnande vuxna, 5 mestvinnande valpar och 5 mestvinnande 
veteraner. 

• Mia Hagman tillträder som kretsombud för Småland. 
• CS tillskrivs ang. IPFD samt att Shih Tzu inte begär att bedömas enligt 

BOAS. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14. Nästa möte 
 Nästa möte avhålls per telefon/online onsdag 16 december 2020 kl:18:45 

 

2020-11-21 

 

Hans Almgren 
Protokollförare  

 

Kathleen Berggren  Hannah Karlsson 
Ordförande Justerare 


