Protokoll nr 12/2021
Protokoll för vid Teams möte med Specialklubben för Shih Tzu 2021-10-26
Närvarande: Kathleen Berggren, Petra Forslund, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu,
Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Hannah Karlsson , Maria Frimodig.
1. Mötets öppnande: Kathleen Berggren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av protokollförare: Magdalena Nilsson-Kerttu valdes som protokollförare.
3. Val av justerare jämte ordförande: Rose-Marie Johansson valdes att justera protokollet.
4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes.
5. Föregående mötesprotokoll: Protokoll 10 och 11 godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
A)
Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska rapporterna noggrant.
Bokföringsprogrammet Fortnox är nu igång och fungerar utan problem.
B)
Rapport från ordförande: Kathleen Berggren har deltagit på kennelfullmäktige som
representant från vår klubb. Kennelfullmäktige var väldigt välordnat och trevligt. Där påpekades
vikten av att göra reklam för rashundar och ej främja blandrasaveln. Specialklubben fick även väldigt
med beröm får det nya domarkompendiumet som utkommit i år, samt vår välordnade
domarkonferens.
C)
Rapport från sekreterare: Har vidarebefordrat alla mail som inkommit till styrelsen samt
respektive kommitté.
D)
Rapport från medlemsregistratorn: Antal medlemmar den 1/10 vara 370 st. Vi kommer
fortsätta skicka med äldre bulletiner till våra nya medlemmar. Diskussioner fördes även om vi skall
skicka ut äldre bullentiner samt information om klubben till nya ägare av shih tzu, och se om det
resulterar i nya medlemmar eller ej. Nils-Olof Bratt och Kathleen Berggren har tagit fram en
informationstext som kommer läggas ut på hemsidan samt Facebook för att locka medlemmar.
E). Rapport från AU: Inget att rapportera
F)
Rapport från AK: Har haft ett telefonmöte samt börjat sammanställa statistik och övrig
information inför RAS. Till Bulletinen har AK skrivit en artikel om juvertumörer efter önskemål från
en medlem. AK har uppdaterat klubbens avelsrekommendationer så de blir mer lättlästa, samt
uppdaterat hemsidan med dessa.
G)
Rapport från UK: UK har i samarbete med stockholmskretsens utställningsgrupp genomfört
utställningarna i Vilsta den 2 och 3 oktober utan problem. Och arbetet inför utställningarna den 30 och
31 oktober pågår för fullt. UK ser en stor ökning i anmälningssiffrorna, och detta är väldigt positivt.
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Ansökningarna för utställningarna 2023 är inskickade och besked från SKK kommer förhoppningsvis
innan jul.

H)
Rapport från Bulletinen: Sista manusstopp är den 1 november, tidningsgruppen har väldigt
mycket material till kommande nummer. Jessica som gör layouten för tidningen har erbjudit sig att
göra julannonser till våra medlemmar för en kostnad av 250 kr/annons som medlemmen får betala.
Beslut: Om XX skall fortsatt annonsera i vår tidning så skall annonskostnaden vara klubben tillhanda
innan manusstopp inför varje nummer.
I)
Rapport från webbansvarig: Testar olika färger på hemsidan för att göra den mer levande,
Nyhetsspalten fungerar igen som den ska. Alla vilande kretsars hemsidor är uppdaterade med aktuell
information.
J) Rapport från kennelregistret: Inget
K) Rapport från aktivitetsansvarig: Diskussion om klubben skall anordna en inofficiell utställning
för alla raser i februari 2022. Frågan hålls öppen, samt att frågan ställs till västra kretsen om de önskar
vara med på detta.
Beslut: Att börja jobba för att genomföra en rallylydnadstävling i Augusti 2022.
L) Kretsar och kretsansvarig: Inget
M) Kom-ihåg lista: Gicks igenom.
7.
Domarkonferens 2021: Hans Almgren gjorde en introduktion och berättade om viktiga
detaljer vid bedömning av en shih tzu. Klubben hade med 2 visningshundar samt 6 stycken “tränings”
hundar med från Sverige, Norge och Finland. Klubben har fått väldigt många positiva reaktioner från
vår domarkonferens samt vårt nya domarkompendium som presenterades i samband med
konferensen.
Kompendiet är redan översatt till Italienska och kommer översättas till engelska.
Endast 19 stycken kompendium finns kvar, dessa kommer läggas ut till försäljning för 100 kr/st plus
porto.
8.
Utställningar: Allting är klart inför utställningshelgen den 30-31 oktober. Ansökningarna för
utställningarna 2023 är inskickade till SKK. Planeringen inför utställningarna i Februari är i full gång
och UK återkommer senare med mer information till styrelsen angående dessa.
9.
Årsmöte 2022: Stokk´s lokal är preliminärbokade den 9/4-2022. Styrelsen kollar upp med
SKK om man kan även ha årsmötet digitalt.
10.
Fodersponsor: Ulla Olsson och Nils-Olof Bratt har jobbat med att hitta en ny sponsor till oss
då den nuvarande kontraktet med Royal Canin går ut. Funcifur är villiga att sponsra oss kommande år,
de återkommer snarast med ett detaljerat kontrakt där våra krav framgår.
11. Årets Rallylydnadshund: Bordläggs till nästa möte
12. Skrivelse från medlem: En skrivelse från en medlem har inkommit med förslag på att klubben
skall ha ett digitalt möte och berätta om den svenska shih tzuns historia. Stig-Eric Olsson har
väldigt mycket material om detta, Petra Forslund tar kontakt med honom för att se om styrelsen
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får ta del av detta. Styrelsen jobbar även fram eget material för att hålla en föreläsning om detta
framöver.
13. Utökning rasregister: Julia Hierner önskar utöka sitt rasregister med Shih Tzu Beslut: Att
godkänna Julia Hierners förfrågan om utökning av rasregister.
14. Revidering av stadgar: Bordläggs till nästa möte.

15. Klubbpärmen: Alla som har en befattning i styrelsen som nämns i klubbpärmen skall inkomma
med en uppdaterad version av denna.
16. Beslut:
Beslut: Om XX skall fortsatt annonsera i vår tidning så skall annonskostnaden vara klubben tillhanda
innan manusstopp inför varje nummer.
Beslut: Att börja jobba för att genomföra en rallylydnadstävling i Augusti 2022. Beslut:
Att godkänna Julia Hierners förfrågan om utökning av rasregister.
17. Övriga frågor: Inget
18. Nästa möte: 2021-11-16 och 2021-12-14 kl 19.00 via Teams
19. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.

Protokollförare
Magdalena Nilsson-Kerttu

Kathleen Berggren
Ordförande

Rose-Marie Johansson
Justerare
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