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Protokoll nr 13/2020 
  
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 
2020-12-16. 
Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Petra Forslund, Ulla Olsson, Rose-

Marie Johansson Nils-Olof Bratt och Hannah Karlsson. 

Frånvarande utan anmälan: Josefine Leijon. 

  

Valberedningen representerad av Lena Rehn deltog från start.  

  

 

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

  

2. Till protokollförare valdes Petra Forslund. 

  

3. Till protokolljusterare valdes Hannah Karlsson att jämte ordförande justera 

protokollet. 

  

4. Dagordningen godkändes med ett tillägg punkt 10 Skrivelser.  

UK kommer in i mötet kl.19.30. 

 

5. Föregående mötesprotokoll, nr 12/2020 gicks igenom, godkändes och lades 

därefter till handlingarna.  

  

6. Rapporter 
a. Ekonomisk rapport. 
SKK har lanserat en klubbshop för ras- och specialklubbarna. Kassören i klubben har 

fått information om detta. Rose-Marie Johansson återkommer med mer information 

om det här på nästa möte. Ekonomiska rapporten redovisades. Det har inkommit 

kvitton och begäran om ersättning för utlägg. Utläggen är från 2019 och har inkommit 

i senaste laget då det kommer att belasta 2020 års resultat. Ersättningen kommer att 

betalas ut. I fortsättningen skall kvitton och begäran om ersättning vara kassören 

tillhanda senast månaden efter utlägg. Se beslut. 
 

b. Ordförandes rapport. 
Med anledning av skrivelserna på Facebook diskuterades policyn för hur ledamöter 

och förtroendevalda uttrycker sig på sociala medier.  

SKK har klara policyregler för detta. Vi lägger ut dessa på vår hemsida. 
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c. Sekreterarens rapport. 
Anmälan till SKKs Specialklubbskonferens som kommer att hållas digitalt 30-31 

januari 2021, skall vara inlämnad senast 10 januari. Vi kommer att deltaga.  

Sekreteraren anmäler två deltagare. Vill fler från styrelsen deltaga anmäler man det 

på egen hand. Se beslut. 
 
d. Medlemsregistratorns rapport. 
Vi är nu 372 medlemmar. Vi har fått en ny medlem den senaste månaden och flera 

nya hundägare. Vi skickar info om klubben till dessa. 

 

e. Rapport från AU. 

Inget att rapportera. 

 

f. Rapport från AK. 

Inget att rapportera. 

  

Magdalena Kerttu från UK anslöt till mötet kl.19.30. 

  

g. Rapport från UK. 
Med anledning av pandemin och ett brev från SKK där de ställer in all verksamhet  

t o m 31 januari 2021, föreslår UK att utställningen i Vilsta i februari 2021 flyttas 

framåt i tiden. Styrelsen ger UK i uppdrag att se över möjligheten att flytta den och 

ger UK fria händer att ansöka om nytt datum för en dubbelutställning i Vilsta. 

 

h. Rapport Bulletinen. 

Gällande omslagsbilden på de olika numren av tidningen skall nr 1 har föregående 

års mest vinstrikaste Shih Tzu och de övriga numren skall visa en Shih Tzu med lång 

päls. Rasklubben skall visa hur rasen skall se ut enligt rasstandarden. Vi förtydligar 

härmed ett tidigare beslut. Se beslut.  
Nils-Olof Bratt får i uppdrag att kontakta tryckeriet som trycker Bulletinen åt oss, för 

att få svar på en del frågor och funderingar vi har.  

All kommunikation till och från tidningsredaktionen skall gå via klubbens mejladress, 

bulletinen@shih-tzu.se. 

I nummer 3/2020 upptäcktes att Södra kretsen inte fanns med på sidan där alla 

kretsar presenterades med kontaktuppgifter.  

Tidningsgruppen meddelas så att detta rättas till. 

 

i. Rapport från webbansvarig. 

Vår hemsida behöver moderniseras utseendemässigt. Petra Forslund hör sig för och 

försöker hitta någon som kan och vill hjälpa oss med det. 

 

j. Rapport från kennelregistret. 
Inför faktureringen av kennelregistret 2021. Kassören kontaktar Petra Forslund 

angående hur det skall gå till.  
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k. Rapport från aktivitetsansvarig. 

Förberedelserna för rallylydnadstävlingen i vår regi har avstannat p g a pandemin. 

Kursen i rallylydnad skjuter vi på framtiden med anledning av FHMs restriktioner . 

 

l. Rapport från kretsansvarig. 

Inget att rapportera.  

 

m. Kom ihåg-listan.  

Inget att förändra.  

  

7. Domarkonferens 2021.  

Ett arbetsmöte har genomförts. Hans Almgren, Kathleen Berggren och Nils-Olof Bratt 

deltog. De arbetar på en layout för SSTs domarkompendium.  

  

8. Årsmöte 2021. 

Kathleen Berggren har tagit kontakt med SDHK för att se över möjligheten att hyra in 

oss på SDHKs Teams samt få hjälp med en moderator som hjälper till med tekniskt 

kunnande, röstningsförfarande m m.  

Att hålla ett möte digitalt kommer att kräva föranmälan av de som skall deltaga. Man 

får en länk via mejl och kan vara med den vägen samt rösta digitalt.  

Samtliga i styrelsen mottog förslaget positivt. 

Vi beslutar att hålla vårt årsmöte digitalt den 17 april 2021 kl. 13.00.  

Vi tackar ja till att hyra en dag av SDHK inklusive en moderator. Se beslut. 
Hans Almgren bokar av lokalen i Litslena.  

Verksamhetsberättelsen godkänns till årsmöteshandlingarna efter en mindre ändring. 

Verksamhetsplanen redigeras och formuleras för att passa 2021.  

Sista datum för motioner att inkomma till årsmötet är 19 februari 2021.  

  

Valberedningen består i nuläget av Lilian Nordell som sammankallande och av Lena 

Rehn. Inger Ekström har valt att lämna valberedningen. Valberedningen har varit i 

kontakt med SKKs föreningskommitté och fått en del goda råd. Utgångsläget för 

valberedningens arbete är den samma som inför årsmötet 2020. 

  

9. Utställning.  

Se rapport från UK under punkt 6 g.   

  

10. Skrivelser. 
Skrivelsen angående IPFD är färdig. Denna skrivelse skickas till SKK/CS med 

styrelsens godkännande underskriven av vår ordförande.  

  

I skrivelsen om BOAS har vi med vår ursprungliga skrivelse fått igång aktivitet inom 

SKK i den frågan. Svaret vi skrivit talar tydligt om att SST inte vill bedömas efter 
den föreslagna modellen. Denna skrivelse skickas till SKK/CS med styrelsens 

godkännande underskriven av vår ordförande.  
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Vi har fått ett mejl om sponsorannonser till vår hemsida. Vi tackar nej då ämnet inte 

har med vår verksamhet att göra.  

  

SKK ber om förslag på ledamöter till CS. Vi har inga direkta namnförslag i nuläget. Vi 

tar upp frågan igen på vårt nästa styrelsemöte. 

  

11. Beslut  
Fyra beslut fattade på dagens möte.  

• Kvitton och begäran om ersättning ska vara kassören tillhanda senast 

månaden efter utlägg. 

• Vi kommer att deltaga på SKKs Specialklubbskonferens med minst två 

deltagare. 

• Förtydligande av tidigare beslut angående omslagsbilden på Bulletinens olika 

nummer. Nr 1 ska ha föregående års mest vinstrika Shih Tzu och de övriga 

numren skall visa en Shih Tzu med lång päls. Rasklubben skall visa hur rasen 

skall se ut enligt rasstandarden. 

• Vårt årsmöte flyttas fram till den 17 april 2021 och kommer att hållas digitalt. 

 

 

12. Övriga frågor.  
Inga frågor att ta upp vid dagens möte.  

  

13. Nästa möte 

Telefonmöte den 27 januari 2021, kl. 18.45.  

  

14.  Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte. 

  

  

 2020-12-16 

 

 

 

Petra Forslund 

Protokollförare 

 

 

 

 

Kathleen Berggren  Hannah Karlsson 

Ordförande Justerare  


