
Protokoll nr 3/2021

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2021-03-23
Närvarande: Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Ulla Olsson, Hans Almgren,
Petra Forslund, Nils-Olof Bratt
Anmält frånvaro: Hannah Karlsson
Frånvarande utan anmälan: Josefine Leijon

1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Till protokollförare valdes Petra Forslund.

3. Till protokolljusterare valdes Nils-Olof Bratt att jämte ordförande justera protokollet.

4. Dagordningen fastställdes och godkändes.

5. Föregående mötesprotokoll, nr 2/2021 godkändes och lades till därefter till
handlingarna.

6. Rapporter
a, Ekonomisk rapport. Budgetförslaget för 2021 diskuterades. Styrelsen tycker att
förslaget ser bra ut. En fråga väcktes om varför vi inte har ränta på kravfakturor vid
påminnelser.

b, Ordförandes rapport. Samtliga dokument inför årsmötet skall publiceras på
lördag 27 mars, 3 veckor innan mötet. Anmälan till årsmötet stängs 11 april kl.23.45.
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Sekreteraren tillskriver valberedningen och ber om deras slutgiltliga förslag till
styrelse. Efter flera diskussioner om olika alternativ till digitala möten har vi enats om
att ansluta oss till Teams i ett år. Ett så kallat halvpaket med en huvudlicens till vilken
man bjuder in gäster. Avtalet tecknas med start efter årsmötet 2021. Se beslut.

Kathleen Berggren och Hans Almgren deltog i specialklubbskonferens som SDHK
bjudit in till. Den var mycket givande.

Vårt förslag till SKKs valberedning innehåller tre namn. Tomas Uneholt som
ordförande, Magnus Jensen och Moa Persson som ledamöter. Se beslut.

En beslutsbok har satts samman där beslut från 2010 och framåt skrivits in. Den är
ett levande dokument som fylls på efter varje styrelsemöte och kommer att underlätta
för kommande styrelser.

UKs representant Magdalena Kerttu anslöt till mötet kl.19.50.
Magdalena Kerttu lämnar mötet efter UKs rapport.

c. Sekreterarens rapport. En medlemskontakt gjorde att vi lämnade ett ärende
vidare till AK.

d. Medlemsregistratorns rapport. 372 st medlemmar i februari 2021.

e. Rapport från AU. Inget att rapportera.

f. Rapport från AK. En person ur AK har anmält sig för att deltaga i SKKs
avels-konferens 17-18 april.

g. Rapport från UK. UK får uppdraget att hitta domare utifrån de förutsättningar som
finns i år.
Tibethundsutställningen kommer att fira sitt 50-årsjubileum 2022. Eventuellt planeras
utställningen att fortsättningsvis genomföras vartannat år efter jubileumsåret. SST
funderar på att hålla en extra specialutställning det året som Tibethund inte
arrangeras. Exempelvis tillsammans med My Dog i Göteborg.

h. Rapport Bulletinen. Efter att ha begärt in och fått offerter från ett par olika
tryckerier har vi bestämt oss för ett av dom som skall göra layouten och trycka nr
2/2021. Efter det numret utvärderar vi innan en eventuell fortsättning. Se beslut.
Varje nummer av Bulletinen genererar ett antal övernummer, vilka kommer att vara till
salu för 25 kr plus frakt. Vi kommer att annonsera på hemsidan och i vår grupp på
Facebook. Se beslut.
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i. Rapport från webansvarig. Inloggningarna till de olika kretsarnas fungerar inte.
Webmastern tar kontakt med Dan Svärdh och ber om hjälp.

j. Rapport från kennelregistret. Inget att rapportera.

k. Rapport från aktivitetsansvarig. Ulla Olsson har startat en kurs i rallylydnad.
Förberedelserna inför klubbens rallylydnadstävling 7 augusti 2021 har kommit igång.

l. Rapport från kretsarna. Inget att rapportera.

m. Kom ihåg-listan. Inget nytt att tillföra.

7. Domarkonferens 2021. Kompendiet har skickats till SKKs granskare och vi fick
tillbaka det med några justeringar som vi åtgärdat. Det är nu inskickat på nytt till
SKK-DK.

8. Årsmöte 2021. Förslag till hedersmedlemmar har inkommmit. Motiveringarna läses
upp på mötet och om de godkänns av mötet kommer utmärkelserna att delas ut vid
nästa tillfälle då vi kan träffas.

9. Utställning. Västra kretsens utställning på Tånga Hed 3 juli 2021 är flyttad till
Backamo 22-23 augusti 2021. Se beslut.

10. Faställande av kretsledningar, Kretsledningarna som valdes på Västra kretsens
respektive Övre Norra kretsens ordinarie kretsmöten godkänns av styrelsen och
fastställs enligt ordinarie kretsmötesprotokollen.

11. Beslut
Fem beslut fattade på dagens möte.

● Avtalet tecknas med Teams med start efter årsmötet 2021.
● Vi skickar in ett förslag till SKKs valberedning.
● Vi anlitar ett nytt tryckeri till Bulletinen nr 2/2021.
● Överexemplaren av Bulletinen kommer att säljas.
● Västra kretsens utställning flyttas till Backamo i augusti.

12. Övriga frågor. SRD-revideringen. AK arbetar med den under 2021.
Vi skall försöka att pusha för våra gåvomedlemsskap. Det är ett bra sätt att få nya
medlemmar till vår klubb.
Ett förslag till motion till kennelfullmäktige, KF, angående hundar från andra länder.
Frågan bordläggs till nästa möte.

13. Nästa möte. Telefonmöte den 17 april 2021 kl, 11.00 .

14. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra och trevligt möte.
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Protokollförare Petra Forslund 2021-03-23

Ordförande Kathleen Berggren Justerare Nils-Olof Bratt
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