Protokoll nr 13/2021
Protokoll för vid Teams möte med Specialklubben för Shih Tzu 2021-11-16
Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson,
Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Hannah Karlsson , Maria Frimodig. Från valberedningen: Lena Rehn.
Anmäld frånvaro: Petra Forslund
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 nr 12 godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter:
A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska rapporterna noggrant,
samt redovisade resultaten från 6 av 8 utställningar där de flesta gått med plusresultat.
Alla kundfordringar som vi haft är nu betalda till fullo.
B) Rapport från Ordförande: Kathleen Berggren delgav styrelsen information om ett samtal från en
medlem.
C) Rapport från Sekreterare: All inkommande post är vidarebefordrat till styrelsen.
D) Rapport från Medlemskordinatiorn: 374 medlemmar tom 1/11-2021.
E) Rapport från AU: Inget att rapportera
F) Rapport från AK: Jobbar med att uppdatera RAS, försöker även få tag i SKK så att de får veta att
all information som skall vara med finns. Börjar även se över informationen till klubbpärmen och
kommer uppdatera detta.
Hannah Karlsson lämnar mötet
G) Rapport från UK: Har tillsammans med stockholmskretsens utställningsgrupp genomfört 4
utställningar i Vilsta under oktober månad. Planeringen inför utställningen i februari 2022 är i full
gång. Kritikerna från SKK’s utställningarna har inkommit till klubben och de är vidarebefordrade till
Victoria Frimodig som renskriver dessa.
H) Rapport från Bulletinen: All information är insamlad och redo att skickas vidare till Jessica som
gör layouten.
I) Rapport från Webbansvarig: Har fått erbjudande från ett företag angående en ny hemsida, detta
kollas upp om vi kan ha användning av detta.
J) Rapport från Kennelregistret: Inget att rapportera
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K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Inget att rapportera
L) Kretsar och Kretsansvarig: Maria Frimodig avsäger sig uppdraget som kretsansvarig pga.
personliga skäl. Styrelsen kommer bjuda in kretsledarna till nästa styrelsemöte.
M) Kom-Ihåg Lista: Gicks igenom.
7. Remiss av SKK’s stadgar: SKK har utkommit med ett förslag till nya typstadgar för SKK’s
organisation. Styrelsen gick igenom de nya förslagen och förde en diskussion om detta. Magdalena
Nilsson-Kerttu framför styrelsens åsikter om ändringarna till SKK.
8. Utställningar: UK ställer frågan till styrelsen hur de önskar göra med Topplistan 2022. Styrelsen
ställer sig positivt till att vi skall ha topplistorna under 2022. UK tar kontakt med Victoria Frimodig
för att se om hon vill räkna dessa igen.
Beslut: Att Topplistorna kommer räknas under 2022.
9. Årsmöte 2022: Magdalena Nilsson-Kerttu har varit i kontakt med SKK och frågat om vi kan ha
mötet både fysiskt och digitalt. SKK godkänner ej detta så SST kommer endast ha årsmötet fysiskt
2022. Årsmötet blir den 9/4-2022 kl. 13.00. Styrelsen kommer bjuda på smörgåsar samt kaffe.
Motionerna skall vara sekreteraren tillhanda senast den 12 februari 2022. Sekreteraren kommer
sammanställa alla årsmöteshandlingar till årsmötet och eftersom skicka dessa till styrelsen för
påseende.
10. Fodersponsor: Petgood (tidigare Funcifur) har skickat ett förslag på avtal till oss.
Kathleen Berggren tar kontakt med Petgood och går igenom detta.
Beslut: Att SST kommen anlita Petgood som fodersponsor under 2022.
11. Årets Rallylydnadshund: Diskussioner har förts i styrelsen om vad vi skall premiera då
rallylydnad blivit mer populärt i vår ras.
Beslut: Att vi premierar uppflytt i varje klass om de tävlar för SST med start från 2022.
12. Klubbpärmen: Avsnitt som finns inskannade är skickade till varje kommitté. Dock saknar
sekreteraren en pärm.
Beslut: Att uppdateringen skall vara klar till styrelsemötet i Mars 2022.
13. Digitalt medlemsmöte: Styrelsen kommer bjuda in medlemmar till ett medlemsmöte. Information
om detta kommer läggas ut på hemsidan och Facebook. Medlemsmötet kommer vara den 11
december kl., 13.00. Vi ber även medlemmarna inkomma med förslag på diskussioner innan mötet.
14. Gamla Bulletiner och Protokoll: Det saknas inventeringslista för lagret i Munkedal, detta kan tas
fram först till våren. Styrelsen kommer scanna in alla gamla protokoll för att de skall finnas kvar då
papper lätt blir förstört. Äldre Bulletiner finns kvar från olika årgångar och dessa kommer styrelsen ta
med på olika evenemang och ha till försäljning samt lägga ut notis om detta på hemsidan.
Beslut: Att äldre bulletiner skall säljas för 25 kr plus porto.
15. Tryck av domarkompendiumet: Då efterfrågan av vårat nya kompendium varit stort så behöver
vi trycka upp fler exemplar.
Beslut: Att trycka upp fler exemplar av den nya utgåvan av domarkompendiumet.

KB

R-M J

16. Utökning rasregister: Karin Sjöholm Östlund har inkommit med förfrågan om att utöka sitt
rasregister med Shih Tzu.
Beslut: Att tillstyrka Karin Sjöholm Östlunds förfrågan om utökning av rasregistret, samt önska
henne lycka till med utbildningen av vår ras.
17. Beslut:
Beslut: Att Topplistorna kommer räknas under 2022.
Beslut: Att SST kommen anlita Petgood som fodersponsor under 2022.
Beslut: Att vi premierar uppflytt i varje klass om de tävlar för SST med start från 2022.
Beslut: Att uppdateringen skall vara klar till styrelsemötet i Mars 2022.
Beslut: Att äldre bulletiner skall säljas för 25 kr plus porto.
Beslut: Att trycka upp fler exemplar av den nya utgåvan av domarkompendiumet.
Beslut: Att tillstyrka Karin Sjöholm Östlunds förfrågan om utökning av rasregistret, samt önska
henne lycka till med utbildningen av vår ras.
18. Övriga frågor: Västra kretsen kommer ej att anordna någon monter på MyDog 2022. Styrelsen
hade önskar sig denna information tidigare så hade klubben kunnat ha en monter på plats.
19. Nästa möte: 2021-12-14 via Teams
20. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett givande möte och avslutar mötet.

Protokollförare
Magdalena Nilsson-Kerttu

Kathleen Berggren
Ordförande

Rose-Marie Johansson
Justerare
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