Protokoll nr 13/2019
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2019-11-19.
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Kathleen Berggren, Rose-Marie
Johansson, Ulla Olsson, Hans Almgren och Nils-Olof Bratt.
Anmält förhinder: Petra Forslund, Josefin Leijon och Hannah Karlsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Michael Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av protokollförare
Utsågs Kathleen Berggren
§ 3 Val av justerare jämte ordförande
Utsågs Hans Almgren.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Gick igenom – protokoll nr 12 – godkände det, och la det till handlingarna.
§ 6 Rapporter
a) Ekonomisk rapport
Gick igenom den ekonomiska rapporten. Rose-Marie Johansson hade i förväg skickat ut en utförlig
sammanställning till styrelsen.
En av våra annonsörer i tidningen släpar ännu en gång med betalningen. Michael Wikström tar
kontakt med vederbörande och påminner om att fakturan ska betalas.
b) Rapport från ordförande
Michael Wikström har haft kontakt med kretsombuden och fått in kretsrapporter.
c) Rapport från sekreterare
All inkommande post har gått ut till styrelsen.
Protokoll nr 11 finns fortfarande inte, i underskriven form, hos sekreteraren. Det bör vara på väg för
samtliga juserare har haft det hos sig.
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d) Rapport från medlemsregistratorn
Medlemsregistratorn var inte närvarande på mötet men hade i förväg meddelat – via mejl – att vi för
närvarande har 367 medlemmar.
Det är utskickat välkomstbrev till nya Shih Tzuägare samt meddelat kretsarna vilka nya medlemmar
de har fått.
e) Rapport från AU
Inga AU-beslut är tagna sen förra mötet.
f) Rapport från AK
AK har haft två möten sen förra styrelsemötet. Minnesanteckningar från dessa är skickade till
styrelsen samt utlagda på Aks hemsida.
AK har även satt ihop ett program för en avelskonferens i samband med årsmötet den 18 april 2020.
Se beslut.
Annons kommer att läggas ut i kommande Bulletin.
g) Rapport från UK
Minnesanteckningar från UKs möte är skickat till styrelsen samt utlagda på UKs hemsida.
UK har tagit fram rutiner för arbetet med MG Event. Dessa skickas ut till kretsarna. Se beslut.
Mia Hagman igår i UK. Se beslut.
Det är inte aktuellt med någon höjning av anmälningsavgiften kommande år, däremot höjer vi
stamboksavgiften med 5 kronor, till 45 kronor – fr o m 2020-01-01. Se beslut.
UK jobbar för närvarande med Salautställningen och att tillsätta domare 2021.
Rose-Marie Johansson ska gå en kurs i CUA-brusch up och ett seminarium för utställning och
domaransvariga nästa helg. Se beslut.
h) Rapport från Bulletinen
Annons till årsmötet ska skickas in. Kathleen Berggren tar kontakt med Linnea Berg angående detta.
Vi behöver söka nytt kretsombud i Närke-Värmlandskretsen. Detta lägger vi ut i tidningen.
Vi diskuterade Bulletinens kostnader och möjligheterna till att eventuellt ändra upplägg och storlek
på tidningen. Nils-Olof Bratt tar fram en proposition som vi lägger fram på årsmötet så att årsmötet
får ta ställning till om vi kan göra en förändring.
i) Rapport från webbansvarig
Webbansvarig är inte med på dagens möte.
j) Rapport från kennelregistret
Ansvarig för kennelregistret är inte med på dagens möte.
k) Rapport från aktivitetsansvarig
En kurs i vardagslydnad är nu genomgången - det är en gång kvar – och det har varit väldigt omtyckt
och lyckat. Kursledare har varit Ulla Olsson.
Ulla Olsson har erbjudit sig att åka ut i kretsarna och hålla helgkurser/endagskurser och
Stockholmskretsen, Västra kretsen samt Övre Norra kretsen har hört av sig och visat intresse för
detta.
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l) Rapport från kretsar och kretsansvarig
Vi har fått in skriftliga kretsrapporter från Stockholmskretsen och Övre Norra kretsen.
Lena Carlsson stöttar upp Stockholmskretsen ett tag framöver.
Vi behöver ett nytt kretsombud i Närke-Värmlandskretsen. Se beslut. Vi lägger ut annons i Bulletinen
och på vår facebooksida angående detta.
m) Ansvarslistan
Vi gick igenom ansvarslistan.
§ 7 MG Event
Rose-Marie Johansson tar kontakt med MG Event för att kolla upp en del detaljer som vi tycker är
oklara.
Rutiner för arbetet med MG Event skickas ut till kretsarna.
§ 8 Domarkonferens 2021
Det har startats upp möten med de andra rasklubbarna och SST har börjat jobba med
domarkompendiet. Vi kommer att ge våra uppfödare – och andra som är intresserade av vår ras – en
unik möjlighet att komma med synpunkter på kommentarerna i domarkompendiet, på vår
avelskonferens den 18 april 2020.
Vi kommer på nästa möte med de andra rasklubbarna att arbeta fram en budget för
domarkonferensen. SST har en del avsatta medel till detta, men det räcker nog inte hela vägen. Vi
måste försöka hitta en rimlig kostnad.
Annalena Andersson ingår i domarkonferensgruppen. Se beslut.
§ 9 Årsmöte 2020
Årsmötet hålls i SKKs lokaler i Sollentuna och mötet startar kl 15.00. Se beslut.
Hans Almgren bokar lokalen.
§ 10 Rasmonter i Stockholm och på MyDog
Förberedelserna för rasmontern i Stockholm pågår för fullt och är under kontroll.
Västra kretsen tar hand om montern på MyDog och ombesörjer material, uppbyggnad och
bemanning. Se beslut.
§ 11 Utökning rasregister
Det har inkommit en förfrågan från Anna Friberg om att utöka sitt rasregister med Shih Tzu.
Detta ser vi positivt på. Se beslut.
§12 SKKs allmänna regler för utställningar mm – remissförfrågan.
Vi bordlägger detta till nästa möte.
§13 Bedömning hund – brist på agerande av domare, tävlande hund.
Vi diskuterade återigen frågan och beslutet som togs på förra mötet står fast.
§ 14 BESLUT
Beslut: Höjning av stamboksavgiften med 5 kronor, till 45 kronor, fr o m 2020-01-01.
Beslut: Vi har en avelskonferens kl 10.00-14.00 i SKKs lokaler, i samband med årsmötet, 2020-04-18.
Beslut: UK ansvarar för, och skickar, information till kretsarna angående tillsättning av domare.
Beslut: Mia Hagman ingår i UK.

MW

HA

Beslut: Rose-Marie Johansson går CUA-brush up och seminarie för utställnings- och domaransvariga.
Beslut: Vi söker nytt kretsombud i Närke-Värmlandskretsen.
Beslut: Annalena Andersson ingår i Domarkonferensgruppen 2021.
Beslut: Årsmötet hålls i SKKs lokaler i Sollentuna 18 april 2020, kl 15.00.
Beslut: Vi har monter på MyDog. Västra kretsen ombesörjer material, monterbyggnad samt
bemanning.
Beslut: Vi ser positivt på att Anna Friberg vill utöka sitt rasregister med Shih Tzu och meddelar SKK
detta.
§ 15 Övriga frågor
Vårt sponsoravtal med Royal Canin löper ut inom kort. Michael Wikström tar kontakt med Royal
Canin för att diskutera ett eventuellt nytt avtal.
§ 16 Nästa möte
10 december 2019, kl 19.15.
§ 17 Avslutning
Michael Wikström tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.
Vid protokollet

Kathleen Berggren
2019-11-20

Michael Wikström
Ordförande

Hans Almgren
Justerare

Justerat den

Justerat den
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