
 
 
 

 
 
Protokoll nr 1/2021 
 
 
  
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2021-01-27 
Närvarande: Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Ulla Olsson, 
Rose-Marie Johansson, Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt 
Frånvarande utan anmälan: Josefine Leijon 
  
Valberedningen representerad av Lena Rehn deltog från start.  
  
1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
  
2. Till protokollförare valdes Petra Forslund. 
  
3. Till protokolljusterare valdes Hannah Karlsson att jämte ordförande justera 
protokollet. 
  
4. Dagordningen godkändes. 
  
5. Föregående mötesprotokoll, nr 13/2020 godkändes och lades till handlingarna.  
  
6. Valberedningens representant presenterade det förslag som de i nuläget har till 
årsmötet.  
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7. Rapporter 
a, Ekonomisk rapport. Kassören är tacksam för att årsmötet blivit framflyttat, då det 
ger kassör och revisorer lite mer tid att hinna färdigt. En annonsör i Bulletinen ligger 
efter med sina fakturor trots påminnelser. Om inte vi får in betalningarna efter denna 
påminnelsen, tar vi bort annonser i Bulletinen och på hemsidan.  
Vi kommer att göra ett positivt resultat 2020 och kassören föreslår att vi avsätter  
15 000 kr till kontot för domarkonferensen. Se beslut. 
 
b, Ordförandes rapport. En förklaring till hur vårt årsmöte kommer att genomföras, 
kommer att läggas ut på hemsidan och publicera i Bulletinen. Vi kommer att be 
Svensk Hundungdom att de presenterar sig i Bulletinen.  
 
UK’s representant Magdalena Kerttu anslöt till mötet kl.19.30. (Vi behandlar punkt g. 
efter punkt b.) 
 
Magdalena Kerttu lämnar mötet kl.19.40 
  
c. Sekreterarens rapport. Allt som inkommit har succesivt vidarebefordrats till 
styrelsen. Se diarielistorna. En ny punkt har tillkommit på dagordningen med två 
ansökningar om utökning av rasregistret. Dessutom har valberedningen ansökt att få 
vara med på mötet och kommer in tidigt.  
 
d. Medlemsregistratorns rapport. 365 st medlemmar i januari 2021. 
 
e. Rapport från AU. Inget att rapportera. 
 
f. Rapport från AK. Vi har fått en rapport om en för tidigt parad tik. Tiken skall ha 
parats en vecka innan hon blev 18 månader. AK tar kontakt med SKK för att höra hur 
de agerar i ett sånt här läge. SST kommer att tillskriva uppfödaren. 
AK föreslår ytterligare en person att ingå i avelskommittén, Sofi Pålsson. Styrelsen 
godkänner förslaget. Se beslut. Fler namnförslag kom upp som AK tog med sig. 
Inbjudan till avelskonferens har kommit från SKK. SST anmäler en person till 
konferensen. Se beslut. 
 
g. Rapport från UK. UK föreslår att de fortsättningsvis tar hand om anmälningar till 
våra utställningar. De kretsar som är aktiva sköter sina utställningar själva.  
Se beslut. 
 
Lena Rehn lämnar  mötet kl.20.00. 
 
 
 
 
KB                                                                                         HK  



h. Rapport Bulletinen. Manusstopp 1 februari. Vi ber om ett möte med 
tidningsgruppen veckan efter manusstopp. Petra Forslund deltar i mötet förutom 
tidningsgruppen och ordföranden.  
 
i. Rapport från webansvarig. Kretsarna som inte är aktiva bör inte ha gammal 
information liggande på sina hemsidor. Vi kommer att stänga dessa kretsars 
undersidor och hänvisa till huvudklubbens sida. Se beslut. 
 
j. Rapport från kennelregistret. Inför faktureringen av kennelregistret 2021. Petra 
Forslund skall fakturera och Mia Hagman finns till hjälp vid behov. Kassören lämnar 
över de inloggningsuppgifter som behövs. 
 
k. Rapport från aktivitetsansvarig. Nu är plats för rallylydnadstävling klar - det blir 
SBK Göteborgsavdelning i Kallebäck. Datum 7 Augusti 2021. Domare och 
tävlingsledare tillfrågade och klara. Annons kommer i Bulletinen nr 2/2021. Västra 
kretsen har ett Swishkonto som kan användas till denna utställning.  Vi kan ta emot 
50-60 deltagare. Utställningsgrupp för denna tävling är Ulla Olsson, Nils-Olof Bratt 
och Petra Forslund. 
  
l. Rapport från kretsarna. Övre norra kretsen flyttar sitt ordinarie kretsmöte till den 14 
februari.  
 
m. Kom ihåg-listan. Revideras.  
 
8. Domarkonferens 2021. Ett stormöte bestämt till 28 januari. Kallelser till domare är 
på gång. SST’s domarkompendie har layoutats och skickats vidare till granskarna på 
SKK för kontroll. Kompendiet i fullfärg ser vackert och proffsigt ut, så hittills är vi som 
klubb mycket nöjda med resultatet. 
 
9. Årsmöte 2021. Information om årsmötet läggs ut på hemsidan och kompletteras i 
takt med att dokument och handlingar blir klara. 2019 och 2020 presenteras var för 
sig. Vi skall försöka att få till ett testmöte på Teams innan årsmötet.  
 
10. Utställning. Midvinterspecialen flyttar till oktober 2021, plats; Vilsta. SKK har 
godkänt flytten.  
 
11. Utökning av rasregister. Vi har fått två ansökningar av domare om utökning av 
rasregistret med Shih Tzu. Båda är nya med bara 2-3 år bakom sig som domare. Vi 
tillskriver dom och ställer krav på att de går som passiva domarelever vid rasspecial 
under specialdomare. Ber dem att ta kontakt med uppfödare av rasen för att få 
möjlighet att gå igenom lite olika hundar. 
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12. Beslut  
Fem beslut fattade på dagens möte.  

● Vi kommer att förslå till årsmötet att 15 000 kr av 2020 års positiva resultat 
avsätts till domarkonferensen.  

● Sofi Pålsson ny ledamot i Avelskommittén. 
● AK deltar i SKK’s avelskonferens 
● Stäng inaktiva kretshemsidor 
● UK sköter våra anmälningar till utställningarna. Vi anlitar inte MG Event.  

 
13. Övriga frågor. Två personer anmälda till specialklubbskonferensen. Hans 
Almgren och Kathleen Berggren deltager. 
 
12. Nästa möte 24 februari 2021 kl, 18.45.  
 
13.  Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte. 
  
 
Protokollförare Petra Forslund 2021-01-27 
 
 
Ordförande Kathleen Berggren  Justerare Hannah Karlsson 
 


