
Protokoll 12/2022 

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 

2022-09-06 

Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie 

Johansson, Ulla Olsson, Victoria Frimodig, Marie Hagman, Matz Andersson 

och Maria Frimodig. 
 Frånvarande: Nils-Olof Bratt 

  

1. Mötets öppnande: Petra Forslund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare: Magdalena Nilsson-Kerttu valdes som protokollförare. 

3. Val av justerare jämte ordförande: Marie Hagman valdes att justera protokollet. 

4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes efter denna justering. 

5. Föregående mötesprotokoll: Förtydligande punkt 6 ekonomiska rapporter: Fråga om Fort Knox, 

frågan gällde inloggning till faktureringen Godkändes och lades till handlingarna efter förtydligandet. 

6. Rapporter: 

A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska handlingarna ordentligt 

samt att ekonomiska rapporter från flertalet utställningar inkommit till styrelsen. 

B) Rapport från Ordförande: Har hållt vår Facebook sida uppdaterad med information samt 

resultat. Deltog på sista Tibethundskommiténs möte. Gruppen som har hand om utställningen och 

evenemangen har det mesta under kontroll. Har lånat en årsbok som är utgiven av lagottoklubben för 

att se hur upplägget kan se ut. 

C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare all inkommande post och material till styrelsen samt 

övriga kommittéer. 

D) Rapport från Medlemskordinatorn: 379 medlemmar 

E) Rapport från AU: Inget 

F) Rapport från AK: Arbetar vidare med RAS, har fått in det mesta materialet och börjat arbetet 

med att sammanställa detta.  

G) Rapport från UK: Det har lagts ut resultat, kritiker samt en delrapport av topplistan. 
Förberedelser inför Böda och Tibethund. Utställningen på Böda är genomförd och det verkar som 

våra utställare var nöjda. Foton på reseräkningarna är skickade till kassören för utbetalning. 

Originalen postas under veckan. Resultaten är inrapporterade. 

H) Rapport från Bulletinen: Kommer skickas till tryckeriet i veckan. Tidningsgruppen önskar att 

någon från styrelsen hjälper till att korrekturläsa varje nummer innan det går till tryck. 

I) Rapport från Webbansvarig:  

J) Rapport från Kennelregistret: Avstämning mot fakturorna pågår.  

K) Rapport från Aktivitetsansvarig:  

L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget  



7. Utställningar: Vilsta 2/10: mattorna kan Petra Forslund ta med sig till Vilsta, men det kvarstår 

fortfarande problemet med förvaringen. Förslag på person som kan förvara dessa har inkommit, så 

Petra Forslund kollar upp detta.  
Försfrågan om utökning av rasregister har inkommit från Jenny Öhqvist, styrelsen tillstyrker hennes 

förfrågan och önskar henne lycka till med utbildningen av våran ras. 
Beslut: Att godkänna Jenny Öhqvist förfrågan om att utöka sitt rasregister med Shih Tzu 

Ulla Olsson lämnar mötet pga kurs 

8. Bulletinen nr 1 2023: Petra Forslund har fått låna en årsbok som lagotto klubben tagit fram för att 

se vad de kan innehålla. Då detta nummer kommer kräva mycket jobb så behöver tidningsgruppen 

hjälp av fler personer för att detta skall gå att genomföra. Nils-Olof Bratt kommer kolla med tryckeriet 

om ett kostnadsförslag på detta nummer. Styrelsen kommer tillsammans med tidningsgruppen ha ett 

möte angående detta. 

9. Årsmöte 2023: Förslaget är att ha årsmötet i samband med vår special i Vilsta den 22/4–2023. 

Magdalena Nilsson Kerttu kollar upp möjligheten innan nästa möte. 

Victoria Frimodig lämnar mötet pga jobb 

10: Kennelregistrets framtid: Bordläggs till nästa möte. 

11: Avelsrekommendationer: Bordläggs till nästa möte. 

12: Nästa medlemsmöte: Blir den 28/9-2022 kl 19.00 via Teams. Information om detta kommer ut i 

Bulletinen, hemsidan samt på Facebook. Sekreteraren tar emot anmälningarna inför detta. 

13. Avelskonferens: Rita Bokdalen önskar deltaga på SKK’s avelskonferens för SST´s räkning. 

Styrelsen godkänner detta. 
Beslut: att Rita Bokdalen deltager på SKK´s Avelskonferens och att klubben står för kostnaden för 

detta. 

14: Avels- & Uppfödarträff: Förslag är att AK håller i detta, Petra Forslund tar kontakt med AK och 

framför styrelsens tankar. 

15. Digital signering: Rose-Marie Johansson dubbelkollar med banken vilket program de godkänner. 

16. Tävlingar/Rallylydnadstävlig 2023: Bordläggs till nästa möte. 

17. Sponsorer: Förslag på en lämplig sponsor har inkommit, Victoria Frimodig kollar upp detta till 

nästa möte. 

18: Exteriörbedömningar på våra specialutställningar: Bordläggs till nästa möte. 

19. Beslut:  
Beslut: Att godkänna Jenny Öhqvist förfrågan om att utöka sitt rasregister med Shih Tzu 
Beslut: att Rita Bokdalen deltager på SKK´s Avelskonferens och att klubben står för kostnaden för 

detta. 

20. Övriga frågor: Då nuvarande kretsombud och aktiva i stockholmskretsen avsäger sig sina poster 

efter Tibethund så önskar styrelsen nya aktiva i området. Förslag på medlemmar som kan passa har 

inkommit. Styrelsen tar kontakt med dessa förslag och hoppas att nån vill ta över rollen som 

kretsombud i stoclkholm. 

21. Nästa möte. Via Teams den 18/10 kl. 18.00 

22. Avslutning: Petra Forslund tackar för ett givande möte och avslutar därefter mötet. 



  

  

  

  

  

  

  

Magdalena Nilsson-Kerttu 
 Protokollförare 

  

  

  

Petra Forslund    Marie Hagman 
 Ordförande    Justerare  
 

 

 

  

 

 


