Protokoll nr 16/2020
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2020-02-05
Närvarande: Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Ulla Olsson, Rose-Marie
Johansson
Meddelat förhinder: Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt, Josefine Leijon
1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Till protokollförare valdes Petra Forslund.
3. Till protokolljusterare valdes Ulla Olsson.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll, nr 15, godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
a, Ekonomisk rapport. Intäktssidan minskar fortfarande. Budgetförslag för 2020
presenterades. Se bifogat dokument.Inför domarkonferensen 2021 har vi idag 60 000kr,
ytterligare ca 20 000kr behövs. Kassören önskar fler konkreta förslag och ber oss fundera
över budgetförslaget. Kom med frågor vid oklarheter.
b, Ordförandes rapport. Brevet till domarkommittén skickat.
c, Sekreterarens rapport. Mail från medlemmar mottaget.
d, Medlemsregistratorns rapport.
e, Rapport från AU. Inget att rapportera.
f, Rapport från AK. AK kommer inte att närvara vid SKK’s avelskonferens.
Information om vägning och mätning av våra Shih Tzu på specialutställningarna under 2020,
kommer att publiceras igen via våra olika kanaler.
g, Rapport från UK. Närmast pågår förberedelse för Salautställningarna.
h, Rapport från Bulletinen. Inget att rapportera.
i, Rapport från webbansvarig. Hemsidan var uppbyggd på fel sätt. Dan Svärdh har korrigerat
och gjort om den på rätt sätt.
SKK medlemsservice har nytt telefonnummer. Rätt nummer ligger nu på vår sida också.
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j, Rapport från kennelregistret. Mia Hagman har hjälpt till att skicka ut fakturorna denna
gång. Inför nästa år behöver vi ordna ett bra sätt att kunna dela på uppgifterna, eventuellt via
ett användarkonto till i faktureringsprogrammet.
k, Rapport från aktivitetsansvarig. Inget att rapportera.
l, Kretsar och kretsansvarig. Kretsombudet för Mellersta/Norra kretsen har avsagt sig sitt
uppdrag. Kretsansvarige kommer att ha ett telefonmöte med de kretsledare och kretsombud
som är aktiva.
m, Ansvarslistan. Ta kontakt med Michael Wikström angående vad som finns kvar av det
material som Östra kretsen har i utställningslådorna. Historiskt material arkiveras,
ringsekreterarlådan tas omhand av UK, resten kasseras.
Arkivmaterial som klubben har, gamla protokoll, Bulletinen, mm har fått en lagerplats på
varvet i Munkedal. Tommy Olsson tar med lådorna dit.
7. Domarkonferensen 2021. Ett möte är bestämt inom de närmaste veckorna där ett förslag
på budget troligtvis kommer att presenteras.
8. Årsmöte 2020. Hans Almgren stämmer av med SKK om mat och lokal. Maten behöver
bokas ca 14 dagar innan mötet. En visning av SKK’s bibliotek planeras emellan
avelskonferensen och årsmötet.
9. Ulla Olsson och Petra Forslund sätter samman materialet till verksamhetsberättelsen inför
SST’s årsmöte. Material från kretsarna efter deras ordinarie kretsmöten bör komma in under
senare delen av februari,
10. Motioner inför årsmötet. Tre motioner har kommit in till styrelsen. Vi gick igenom dem
och tog ställning till innehållet.
11. Hedersmedlemsutmärkelser. Nya märken/pins har beställts. Denna upplaga blir 20 st.
Sekreteraren beställer. Se Beslut.
12. Ett förslag till mottagare av förtjänsttecken har inkommit.
13. Profilprodukter. Frågan flyttas till nästa möte.
14. Mail från medlem angående alla annonser på Blocket gällande försäljning av
blandrashundar. Kan vi annonsera på Blocket som rasklubb? Vi tar reda på vad som krävs,
vad det i så fall kostar och om det är ett alternativ.
15. Beslut. Inga beslut tagna på dagens möte.
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16. Övriga frågor. Inga frågor att ta upp.
17. Nästa möte 18 mars kl.18.45
15. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte.

Protokollförare Petra Forslund 2020-02-05

Ordförande Kathleen Berggren
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Justerare Ulla Olsson
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