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Protokoll nr 14/2021 

 

Protokoll fört vid Teams möte med Specialklubben för Shih Tzu 2021-12-14 

Närvarande: Kathleen Berggren, Hans Almgren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie 

Johansson, Petra Forslund, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Maria Frimodig. Siv Engstrand 

endast punkt 7. 

Anmäld frånvaro: Hannah Karlsson 

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 13 godkändes och lades till handlingarna. 

6. Rapporter: 

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

noggrant. Resultaten från utställningarna i Vilsta 30–31/10–2021 redovisades. Dessa 

båda utställningar gick med plusresultat.  

B) Rapport från Ordförande: Sponsoravtalet med Petgood är underskrivet och börjar 

gälla från 2022-01-01. All kontakt med sponsorerna kommer gå via sammankallande i 

UK för att förenkla kontakten. 

C) Rapport från Sekreterare: Har börjat ladda upp dokument i molnet av de som är 

nutid. Kommer eftersom scanna in äldre protokoll för att även laga upp dessa i molnet. 

D) Rapport från Medlemskordinatiorn: 371 medlemmar tom 1/12–2021 

E) Rapport från AU: Inget att rapportera 

F) Rapport från AK: Ingen från AK kunde deltaga på mötet, de har skickat en skriftlig 

rapport. Styrelsen tar kontakt med AK för mer information. 

G) Rapport från UK: Uppdaterar hemsidan eftersom med aktuell information. Nästan alla 

utställningar 2022 har annonser ute, anmälningsblanketter kommer läggas ut eftersom. 

H) Rapport från Bulletinen: Nr 4 är ute hos medlemmarna, Petgood skickade med ett 

varuprov av deras foder med alla tidningar.  

I) Rapport från Webbansvarig: Testar nya funktioner på hemsidan och uppdaterar 

eftersom. 
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J) Rapport från Kennelregistret: Inget att rapportera 

K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Ulla Olsson planerar nya kurser till våren b.la 

Hoopers kurser. Annonser samt information om detta kommer närmare. 

L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget att rapportera 

Siv Engstrand ansluter till mötet 

7. Utställningar: UK har fått en skrivelse från en av klubbens utställningsgrupper. Då 

denna riktar sig till många olika personer så kommer styrelsen svara på denna åt UK. 

UK har kommit med en lista på domarförslag för år 2023. Styrelsen beslutar att 

godkänna denna med reservationer från Nils-Olof Bratt och Hannah Karlsson. 

Beslut: Att godkänna förslagen för domare 2023 som inkommit från UK. 

Siv Engstrand lämnar mötet. 

8. Årsmöte 2022: Magdalena Nilsson-Kerttu kommer ta fram förslag på 

årsmötesordförande i närheten av Stockholm. Verksamhetsberättelsen är på gång och 

kommer mailas ut från sekreteraren så fort den är klar, verksamhetsplanen diskuterades 

och kommer skrivas om lite.  

9. Rallylydnadstävling 2022: Förslag är att anordna en officiell rallylydnadstävlig 2022-

08-06. Ulla Olsson kollar upp med brukshundsklubben om detta är möjligt. 

Arbetsgrupp för rallylydnadstävlingen 2022 kommer bestå av: Ulla Olsson, Kathleen 

Berggren, Petra Forslund & Nils-Olof Bratt. De kommer även bjuda in Rose-Marie 

Johansson gällande de ekonomiska bitarna. 

Beslut: Att rallylydnadstävlingen 2022 kommer ansökas med önskemål om datumet 

2022-08-06 

10. Text på KöpaHund.se: Bordlades till nästa möte. 

11. Digitalt medlemsmöte: Lördag den 11/12–2021 hade styrelsen ett digitalt 

medlemsmöte med medlemmarna. Totalt deltog 6 medlemmar plus 5 personer från 

styrelsen. Där förklarades vad vi använde Teams till, samt tog emot förslag vad 

medlemmarna önskar göra. En önskar från många var att ha ett informationsmöte en 

gång per kvartal med styrelsen och andra förtroendevalda. Denna önskan kommer 

styrelsen bifalla och det första mötet blir av den 16/2–2022. 

12. Utökning rasregister: Förfrågan från Johan Sandström om att utöka sitt rasregister 

med Shih Tzu. 

Beslut: Att godkänna Johans Sandströms förfrågan om att utöka rasregistret samt 

önska han lycka till i utbildningen av vår ras. 

13. Riktlinjer uppvaktning: Bordlades till nästa möte. 
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14. Beslut: 

Beslut: Att godkänna förslagen för domare 2023 som inkommit från UK. 

Beslut: Att rallylydnadstävlingen 2022 kommer ansökas med önskemål om datumet 

2022-08-06 

Beslut: Att godkänna Johans Sandströms förfrågan om att utöka rasregistret samt 

önska han lycka till i utbildningen av vår ras. 

15. Övriga frågor: Petra Forslund kommer skicka upp allt material som varit på lagret i 

Munkedal till Rose-Marie Johansson, som sedan kan sända det material sekreteraren 

behöver. Nils-Olof Bratt kontaktar tryckeriet och ber om en offert för tryck av fler 

svenska samt engelska domarkompendium. 

16. Nästa möte: via Teams 2022-01-18 kl. 19.00 

17. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte samt önskar alla en god 

jul och ett gott nytt år. 

 

 

 

 

 

Magdalena Nilsson-Kerttu 

Protokollförare 

 

 

 

 

 

Kathleen Berggren   Rose-Marie Johansson  

Ordförande    Justerare   

 


