Protokoll nr 14/2018
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2018-12-05.
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, Ordinarie ledamöter: Magdalena Nilsson-Kerttu,
Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson och Hans Almgren.
Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund
Anmält förhinder: Staffan Fredlund. Ulla Olsson kunde inte ansluta till mötet pga tekniska problem.
Adjungerande till mötet: Revisorerna Ewa Marie Lindqvist och Harald Andersson samt Nils-Olof Bratt
från valberedningen.

§ 172 Mötets öppnande
Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§173 Val av protokollförare
Utsågs Kathleen Berggren
§ 174 Val av justerare jämte ordförande
Utsågs Petra Forslund
§ 175 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 176 Föregående mötesprotokoll
Gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 177 Rapporter
A/ Ekonomisk rapport
Gick igenom balans- och resultaträkning.
B/ Rapport från ordförande
Beslut: Säga upp vårt avtal hos FSdata 2018-12-31.
Michael tar kontakt med Sporrong för att kolla pris på nya hedersmedlemsnålar. Mia ordnar så att
bild på de gamla nålarna kommer till Michael.
C/ Rapport från sekreterare
All inkommande post har skickats ut till styrelsen.
D/ Rapport från medlemsregistratorn
368 medlemmar.
E/ Rapport från AU
Inga AU-beslut tagna.
F/ AK
Webbfrågorna är nu klara att publiceras på AKs hemsida. Detta för att få in information till AK som
de kan jobba vidare med. Även ett hanhundsregister är klart att läggas ut på hemsidan.
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G/ UK
Jobbar med kretsarnas utställningar 2020-2021 samt skriver kritiker som ska ut på hemsidan.
UKs hemsida ska uppdateras med ny information. Nya SRD-dokument kommer 2019-01-01.
Beslut: Magdalena åker på CUA-utbildningen i Piteå.
H/ Bulletinen
Bulletinen är på gång och denna gång blir den en tjock tidningen med bl a mycket fina julannonser.
Det här är sista numret som nuvarande tidningsgrupp gör så vi måste fundera på hur vi ska lösa nästa
nummer. Kolla upp om tryckeriet kan sätta tidningen åt oss?
I/ Webbgrupp
Petra Forslund blir ny webbmaster.
J/ Rapport från Kennelregistret
Kennelregistret är uppdaterat.
K/ Rapport från aktivitetsansvarig
Eftersom Ulla inte kunde ansluta till mötet fick vi ingen rapport på denna punkt.
L/ Rapport från kretsarna
Rapporter har inkommit från: Stockholm, Småland, Västra, Östra, Mellersta Norra samt Övre Norra
kretsen.
M/ Ansvarslistan
Inget nytt.
§178 SST 50 år
Vi har ett telefonmöte den 12/12 kl 19.00, där vi går igenom enbart denna punkt.
§ 179 Årsmöte 2019
Mötet kommer att vara i Litslena (mellan Enköping och Uppsala). Magdalena söker ordförande till
mötet.
§180 Verksamhetsplanen
Vi måste få in bra namn på mentorer.
AK och UK får detta som uppgift att arbeta vidare med.
§181 Kretsledningar, kretsombud, utställningsgrupper, kommittéer 2019
Michael ringer och kollar intresse för att eventuellt bli kretsombud för Smålandskretsen.
§ 181 Övriga frågor
Förrådet i Kungsbacka är nu tömt och nycklarna lämnade.
§ 182 Nästa möte
17 januari, 14 februari och 14 mars
§ 183 Avslutning
Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Vid protokollet

Kathleen Berggren
2018-12-12

Michael Wikström ordf.

Petra Forslund

Justerat den

Justerat den
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