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Protokoll 13/2022 

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 

2022-10-18 

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

Johansson, Nils-Olof Bratt Victoria Frimodig, Matz Andersson och  

Maria Frimodig. Hannah Karlsson endast punkt 6 F. 
Frånvarande: Ulla Olsson och Marie Hagman. 

  

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: Matz Andersson valdes att justera protokollet. 

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

5. Föregående mötesprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

6. Rapporter: 

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

samt att ekonomiska rapporter från utställningen i Böda Sand samt rallylydnadstävlingen. 

B) Rapport från Ordförande: Har sedan förra mötet arbetat med en sammanställning om vad vi 

skall ha med i bulletinen nr 1 2023. Har varit i kontakt med AK för att få struktur i vårat framtida 

samarbete. Deltog tillsammans med kassören i västra kretsens kretsmöte.  

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

övriga kommittéer. 

D) Rapport från Medlemskordinatorn: 377 medlemmar 

E) Rapport från AU: Inget 

F) Rapport från AK: Hannah Karlsson deltog som representant för AK. Ak har fått in totalt 195 svar 

på enkäten, dessa sammanställs och kommer användas till RAS. AK kommer sända 

sammanställningen till styrelsen så fort allt är klart. AK kommer ta in lämpliga personer utanför AK 

för att få hjälp med olika punkter i arbetet. 

G) Rapport från UK: Utställningen på Böda Sand är genomförd och resultat utlagda på hemsida och 

FB. Resultaten är även webbregistrerade till SKK. Det har även varit förberedelser inför Tibethund 

och Vilsta med bl a katalogskrivning där Irene Crambert och Magdalena varit behjälpliga. Resultat 

från SKK Böda, Gimo, Falsterbo samt Högbo är utlagda. Kritiker från SST Böda Sand, Vänersborg, 

Backamo, Gimo, Ronneby samt Tvååker x2 är utlagda. Vi har lagt ut rapporter från 2021/2022 samt 

minnesanteckningar från UK mötet i maj. Vi kommer att komplettera med ytterligare rapporter för 

2022. Inför Tibethund samt Vilsta är det utlagt klassfördelning samt PM på hemsidan. Stämt av 

inbetalningarna inför Tibethund och Vilsta med kassören 

H) Rapport från Bulletinen: Senaste numret var sent, Nils-Olof Bratt skall se över detta och 

återkomma med en lösning så det ej händer igen. 

I) Rapport från Webbansvarig: Det är idag problem med att ta sig in på AK´s sida då inloggningen 

ej fungerar. Nils-Olof Bratt har kontaktat supporten för att få hjälp med problemet. 



 

 PF MA 

J) Rapport från Kennelregistret: en ny uppfödare har tillkommit i vårat register. Fakturorna för 

2023 kommer att skickas under januari månad.  

K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Inget att rapportera 

L) Kretsar och Kretsansvarig: Har varit i kontakt med medlemmar för att försöka få igång vilande 

kretsarna som idag är utan kretsombud, tyvärr utan framgång. Marie Axelsson tar över som 

kretsombud för stockholmskretsen. 

Beslut: Att Marie Axelsson blir kretsombud för stockholmskretsen. 

7. Utställningar: Domarförslag till Högbo 2024 har inkommit, UK får i uppgift att tillfråga de 

tilltänkta domarna. Övre Norra kretsen samarbetar med SNKK i dommarval och får välja domare 

utifrån vad de kan dela med SNKK. 

8. Digital signering: SKK godkänner digital signering, Magdalena Nilsson Kerttu ser över om detta 

finns att tillgå i Teams. 

9. Tävlingar/ Rallylydnadstävling 2023: Diskuterar att eventuellt samarbeta med Kungsbacka 

brukshundsklubb. Arbetsgruppen kommer ha möte angående detta och återkommer till styrelsen efter 

detta. 

10. Sponsorer: Victoria Frimodig har varit i kontakt med Dr Clauders och de har lovat återkomma i 

månadsskiftet för ett svar. Fler sponsorer diskuterades. Avtalet med Petgood diskuterades, och då de 

ej följt avtalet och vi haft många problem med dem så beslutar styrelsen att säga upp avtalet med 

Petgood. 

Beslut: Petra Forslund tillskriver Petgood och säger upp sponsoravtalet med dem. 

11. Bulletinen nr 1 2023: Petra Forslund har fått låna en årsbok från en annan klubb och kommer ta 

fram en lista på olika punkter som är viktiga att ha med i nr 1. I och med att detta nummer blir mycket 

större än alla andra så kommer det behövas frivilliga till detta. Vi kommer gå ut med information om 

detta på hemsidan och Facebook för att se om några medlemmar är intresserade av att hjälpa till. 

12. Årsmöte 2023: Årsmötet kommer vara i Vilsta den 22 april 2023 kl. 10.00 

Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmar som deltager på årsmötet kommer få ersättning med den 

faktiska kostnaden, man inkommer med kvitto på utgiften för bränsle och ersätts efter detta. 

Revisorerna, Sammankallande i Valberedningen, Sammankallande i AK samt Sammankallande i UK 

får ersättning enligt SKK´s reseersättning. Magdalena Nilsson Kerttu och Petra Forslund ser över en 

lämplig ordförande för årsmötet i närområdet.  

13. Exteriörbedomningar på våra specialutställningar: SKK startade exteriörbedömningar i 

samband med pandemin, idag jobbar de på ett nytt regelverk angående detta. Petra Forslund håller sig 

uppdaterad om detta och återkommer till styrelsen om detta skulle vara möjligt att anordna i klubben. 

14: Kennelregistrets framtid: Petra Forslund har fortfarande hand om kennelregistret tills vidare. 

15: Avelsrekommendationer: AK kommer se över detta och återkoppla till styrelsen. Detta kommer 

även tas upp på nästa medlemsmöte. 

16: Avels- & Uppfödarträff: AK kommer tillsammans med styrelsen anordna en avels- och 

uppfödarträff under våren 2023. 

17. Arbetsfördelningen i styrelsen: Idag har några få i styrelsen väldigt många och tunga 

arbetsuppgifter som måste fördelas bättre.  

18. Beslut:  
Beslut: Att Marie Axelsson blir kretsombud för stockholmskretsen. 

Beslut: Petra Forslund tillskriver Petgood och säger upp sponsoravtalet med dem. 
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19. Övriga frågor: Inget 

20. Nästa möte. Via Teams den 23/11 kl 18.00 

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

  

  

  

  

  

  

  

Magdalena Nilsson-Kerttu 
 Protokollförare 

  

  

  

Petra Forslund    Matz Andersson 
 Ordförande    Justerare  
 

 

 

  

 

 


