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Protokoll 14/2022 

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 

2022-11-23 

Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Nils-Olof Bratt 

Victoria Frimodig, Ulla Olsson, Matz Andersson och  

Maria Frimodig från punkt 8.  

Rita Bokdalen endast punkt 6 F. 
Frånvarande: Rose-Marie Johansson 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: Nils-Olof Bratt valdes att justera protokollet. 

4. Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes. 

5. Föregående mötesprotokoll: Fanns ej tillgängligt till detta möte. 

6. Rapporter: 

A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson har skickat de ekonomiska handlingarna till oss i 

förväg. Styrelsen undrar över vad varulagret innehåller, Petra Forslund ber Rose-Marie Johansson 

skicka en översikt vad varulagret innehåller till nästa möte. 

B) Rapport från Ordförande: Har påbörjat arbetet inför årskrönikan som utkommer 2023, samt 

även fördelat arbetet och alla som är intresserade av att hjälpa till med denna är välkomna att höra av 

sig till ordförande. Sponsoravtalet, med Petgood är uppsagt from 2022-12-31 då samarbetet ej 

fungerat önskvärt. 

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: Diskussion angående championannonser i årskrönikan har uppkommit. AU har 

beslutat att priset för dessa annonser i årskrönikan skall kosta 50 kr i stället för ordinarie 90 kr. 

F) Rapport från AK: Rita Bokdalen har deltagit på SKK:s Avelskonferens som klubbens 

representant. Hon kommer skriva en rapport om detta till styrelsen och även en artikel till Bulletinen 

om detta. AK kommer ha ett möte inom kort och efter detta sända minnesanteckningarna till styrelsen.  

G) Rapport från UK: Tibethund och Vilsta är genomförda, båda med bra anmälningssiffror. Alla 

utställningsresultat är utlagda på hemsidan, samt flertalet kritiker är utlagda. Lillvi Dellgren har varit 

behjälplig att renskriva flera av dessa kritiker. 

H) Rapport från Bulletinen: Inväntar sista korrekturen innan den går i tryck.  

I) Rapport från Webbansvarig: Har haft en del problem då one.com uppdaterat programvaran, men 

har fått iordning på nästan alla undersidor. Jobbet pågår att uppdatera dessa. 

J) Rapport från Kennelregistret: Inget att rapportera 

K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Jobbat med Kungsbacka Brukshundsklubb för att förbereda 

inför kommande samarbete med rallylydnadstävlingarna 5–6 augusti 2023.  
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L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget att rapportera. 

7. Utställningar: Tibethund 2024 kommer att arrangeras på Tånga Hed, domare är redan klart och 

blir Antony Moran. Ett första arbetsmöte med de andra klubbarna kommer ske i början av december 

månad. Förfrågan kommer ställas till Västra kretsen om de önskar ta på sig ansvaret över denna 

utställning tillsammans med styrelsen. 

8. Specialklubbskonferens 2023: SKK anordnar en specialklubbskonferens 28–29/1 2023. 

Magdalena Nilsson-Kerttu önskar deltaga från klubben. 

Beslut: att Magdalena Nilsson-Kerttu deltager på Specialklubbskonferensen 28–29/1 2023 

9. Tävlingar/ Rallylydnadstävling 2023: Vi kommer samarbeta med Kungsbacka Brukshundsklubb 

för att anordna en 2 dagars rallylydnadstävling helgen den 5–6/8 2023. För att underlätta hanteringen 

av inbetalningar och eventuella återbetalningar kommer vi ansluta oss till Stripe, som är en 

kostnadsfri tjänst då den ej används.  

Beslut: att ansöka om en rallylydnadstävling den 5–6/8–2023 i samarbete med Kungsbacka 

brukshundsklubb. 

Beslut: att klubben ansluter sig till betalprogrammet Stripe.  

10. Sponsorer: Avtalet med Petgood är uppsagt from 2022-12-31. Victoria Frimodig tar kontakt med 

Dr Clauders igen om de är intresserade av att sponsra oss under 2023. Nils-Olof Bratt hjälper till att 

söka efter sponsorer. 

11. Bulletinen nr 1 2023: Förslag har inkommit om att skjuta på årskrönikan till nr 2 2023. I och med 

detta hinner mer statistik komma från SKK, samt att arbetsgruppen får mer tid på sig att jobba fram 

materialet. Styrelsen diskuterar detta och tycker det är ett bra förslag och beslutar att bulletin nr 2 blir 

årskrönika i stället för nr 1. 

Beslut: att Bulletin nr 2 2023 blir årskrönikan, samt att utgivningsdatumet för nr 2 kommer 

tidigareläggas så mycket som möjligt. 

12. Årsmöte 2023: Rosetter kommer delas ut till våra topplistevinnare, Magdalena Nilsson-Kerttu 

beställer dessa. Ordförande är ej färdigt i dagsläget. 

13: Avelsrekommendationer: Styrelsen och AK kommer ha ett separat möte angående detta efter 

jul. 

14: Avels- & Uppfödarträff: Styrelsen och AK kommer ha ett separat möte angående detta efter jul. 

15. Beslut:  
Beslut: att Magdalena Nilsson-Kerttu deltager på Specialklubbskonferensen 28–29/1 2023 

Beslut: att ansöka om en rallylydnadstävling den 5–6/8–2023 i samarbete med Kungsbacka 

brukshundsklubb. 

Beslut: att klubben ansluter sig till betalprogrammet Stripe.  

Beslut: att Bulletin nr 2 2023 blir årskrönikan, samt att utgivningsdatumet för nr 2 kommer 

tidigareläggas så mycket som möjligt. 

16. Övriga frågor: Inget 

17. Nästa möte. Via Teams den 8/12 kl 18.00 

18. Avslutning: Petra Forslund tackar för ett givande möte och avslutar därefter mötet. 
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Magdalena Nilsson-Kerttu 
 Protokollförare 

  

  

  

Petra Forslund    Nils-Olof Bratt 
 Ordförande    Justerare  
 

 

 

  

 

 


