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Protokoll nr 2/2021 

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu  

2021-02-24  
Närvarande: Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Hans Almgren, Petra 
Forslund, Nils-Olof Bratt, Hannah Karlsson och Ulla Olsson (från 19:30) 
Frånvarande utan anmält förhinder: Josefine Leijon 

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Till protokollförare valdes Nils-Olof Bratt.  

3. Till protokolljusterare valdes Petra Forslund att jämte ordförande justera 
protokollet.  

4. Dagordningen justerades och godkändes.  

5. Föregående mötes protokoll, nr 1/2021, gicks igenom, godkändes och lades 
därefter till handlingarna. 

6. Rapporter 

a. Ekonomisk rapport.  
Rose-Marie Johansson går igenom ekonomin och årsredovisningen samt lägger 
fram ett budgetförslag för styrelsen att se över till nästa möte.  
Styrelsen fastslår att en översyn av digitala lösningar för framtiden behövs göras. 

b Ordförandes rapport.  
Vi har fått svar på våra skrivelser till CS. 
 
§ 4 Föregående protokoll nr 7-2020 a) § 121 b), CS nr 6-2020, Specialklubben för Shih Tzu, tolkning 
av skrivelse Specialklubben för Shih Tzu, har i brev kommenterat CS protokollsutdrag, vilket CS 
noterar. CS beslutade att lägga brevet till handlingarna utan vidare åtgärd.  

§ 10 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar --- d) Specialklubben för Shih Tzu, SST, fråga om 
International Partnership for Dogs, IPFD Specialklubben ställer i brev frågor kring IPFD och vad 
som händer inom organisationen. De önskar information om hur IPFD har utvecklats och hur planen 
ser för att lyckas att vända den negativa utvecklingen som idag har präglat sundhetsresonemangen. 
Pekka Olson informerade om att IPFD är en egen fristående organisation från SKK med egna stadgar. 
Det är en öppen organisation. Den som är intresserad kan hämta information och även bidra med 
kunskaper och erfarenheter kring hund, hundhälsa och hundvälfärd. IPFD samlar information och 
redovisar den på sin webbplats, https://dogwellnet.com/ . För att sprida ytterligare information om 
IPFD och arbetet inom organisationen ska en artikel produceras för Hundsport. VD uppdras att 
kontakta lämplig journalist för uppgiften. CS beslutade lägga brevet till handlingarna 
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c. Sekreterarens rapport. 
Sekreteraren har skickat ut den post som inkommit.  

d. Medlemsregistratorns rapport.  
372 st medlemmar den 1 februari 2021. 7 st fler än i januari.  
Utskick har gjorts till nya medlemmar. 

Ulla Olsson ansluter till mötet. 

e. Rapport från AU. 
Inget AU-beslut tagit. 

f. Rapport från AK. 
Nya AK har haft ett första möte. Man inväntar statistik från gamla AK. 

g. Rapport från UK. 
Då inte någon kunde närvara från UK fick styrelsen till sig 2 skrivelser från UK.  
Styrelsen fastslog förslagen på utställningar 2021 och 2023 som UK inkom med. 

Ingen plats eller tid har inkommit för Tibethund 2023. Hans Almgren skall delta på 
ett möte med Tibethundskommittén i mars.  
 
P g a pandemin flyttas under 2021: Piteå 22/5 till Överkalix 21/8 och Leksand 6/6 
till Sandviken 18/9. Se BESLUT 

UK råder kretsarna att under 2021 leta efter svenska eller nordiska domare då det 
är svårt för utländska domare att resa. 

Diskuterades också om vi kan ha en utställning i samband med My Dog 2023. Vi 
lämnar detta till UK att jobba vidare med. 

h. Rapport Bulletin. 
Arbetet med tidningen rullar på. Detta nummer är det sista som Linnea Berg och 
Victoria Frimodig gör. Styrelsen tackar dem för sin insats med tidningen. 

En ny tidningsgrupp håller på att tillsättas. Vi har fått in förslag på personer som 
kan vara med i tidningsgruppen, men om någon mer vill vara med tar vi tacksamt 
emot fler förslag.  

i. Rapport från webbansvarig. 
Petra Forslund har fått kontakt med en person som kan vara behjälplig med det 
tekniska när det gäller vår hemsida.  

j. Rapport kennelregistret. 
En ny kennel har anmält sig till registret. 

k. Rapport från aktivitetsansvarig.  
En kurs i rallylydnad kommer att starta i mars och p g a pandemin kommer den att 
hållas utomhus.  
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l. Rapport från kretsansvarig.  
Västra kretsen kommer att starta en rallylydnadskurs (se rapport från 
aktivitetsansvarig) som Ulla Olsson håller i. Kursen är fulltecknad.  

Omplacering av Shih Tzu. 
Angående vår service till medlemmar om att SST hjälper till med omplacering av 
Shih Tzu är detta ett uppdrag som måste göras i samförstånd, och i samråd, med 
medlem och den person som handhar omplaceringen.  
Om man vill anlita andra medier såsom Facebookgrupper, Blocket m m bör man ta 
upp detta med den ansvarige för omplaceringar i SST, så att denne är medveten om 
detta och kan ha det i åtanke vid kontakten med intressenter.  
Vi har för närvarande en lång lista med intresserade som gärna vill ha en Shih Tzu. 

m. Kom ihåg listan.  
Inget nytt 

7. Inbjudan till Specialklubbskonferens - digitalt möte – med SDHK.  
Det har inkommit en inbjudan att delta på en Specialklubbskonferens den 13 mars. 
Styrelsen anmäler Kathleen Berggren, Hans Almgren och Nils-Olof Bratt att deltaga. 
Se BESLUT. 

8. Offerter Bulletin.  
Frågan bordlägges till nästa möte då det saknas en offert. 

9. Domarkonferensen 2021.  
Hans Almgren rapporterade om det fortsatta arbetet i kommittén. 
Domarkompendiet är justerat och inskickat igen för granskning hos SKK.  

10. Årsmötet 2021.   
Ett testmöte i Teams kommer att hållas den 15 april kl 19:00 för alla som har 
anmält sig till årsmötet.  
Vi har lagt ut ett anmälningsformulär på hemsidan och det går bra att anmäla sig 
redan nu.  
För de som inte är digitala, men som gärna vill delta på årsmötet, får vi försöka att 
hjälpa till så gott vi kan genom att bjuda hem dem och låna ut, platta eller dator, 
samt fixa en mejl adress. 

Om förtjänsttecken och/eller hedersmedlemskap delas ut på årsmötet kommer 
den/de personer att uppmärksammas och tilldelas dessa personligen av någon från 
styrelsen på annan plats under året. 

Motioner besvarades och läggs ut bland våra årsmöteshandlingar på hemsidan. 

11. Utställningar 
Se punkten 6 g – Rapport från UK. 

12. Topplistan 2021.  
På grund av osäkerhet om hur många utställningar som kommer att hållas under 
2021 följer SST SKKs beslut och ställer in Topplistan 2021. 
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SKK/CS nr 1-2021  
2021- 01-29  
Sida 6/25 
d) Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp 2021  
På grund av pandemiläget föreslås att ovanstående tävlingar ställs in.  
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
Se BESLUT. 

13 Skrivelser 
Vi har tagit del av skrivelsen från SSUK. Vi lämnar den utan åtgärd.  
 
14. BESLUT.   

• Vi godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 
• Vi ställer in Topplistan 2021. 
• Vi deltar på SDHKs Specialklubbskonferens den 13 mars 2021.  
• Vi flyttar utställningarna i Piteå till 22/5 till Överkalix 21/8 och Leksand 6/6 

till Sandviken 18/9. 

15. Övriga Frågor 
Inga övriga frågor. 

16. Nästa möte - Telefonmöte den 23 mars 2021 kl 18.45. 

17. Ordförande tackar för ett trevligt och givande möte och avslutar dagens möte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Nils-Olof Bratt 

 

 

Kathleen Berggren  Petra Forslund 
Ordförande Justerare 


