Protokoll nr 4/2019 
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2019-03-14.
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Magdalena Nilsson-Kerttu, Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson och Staffan Fredlund. Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund. Ulla Olsson from § 45 H
Anmält förhinder: Hans Almgren. 

§ 40 Mötets Öppnande
Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 41 Val av protokollförare
Utsågs ;agdalena Nilsson-Kerttu
§ 42 Val av justerare jämte ordförande
Utsågs Kathleen Berggren
§ 43 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 44 Föregående mötesprotokoll
Gick igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
§ 45 Rapporter
A/ Ekonomisk rapport
Rose-Marie gick igenom bokslutet för 2018 samt budgeten.
Beslut: Styrelsen fastställer budgeten för 2019 och presenterar denna på årsmötet.
B/ Rapport från ordförande
Har haft ett kort möte med revisorerna om det gångna året. Har fått en offert från sporrong på nya hedersmedlemsnålar.
C/ Rapport från sekreterare
All inkommande post har gått vidare till styrelsen samt kommiteérna. Jobbar med att sammanställa årsmöteshandlingarna.
D/ Rapport från medlemsregistratorn
372 medlemmar
E/ Rapport från AU
Inget
F/ AK
Har haft möte nyligen, minnesanteckningar kommer.

G/ UK
Har haft ett möte där de utvärderat sammarbetet med MG Events inför Sala, allt har fungerat riktigt bra. Små justeringar skall göras inför nästa utställning.  Minnesanteckningar finns från deras möte.
H/ Bullentinen
Bullen är sänd till tryck och kommer ut till våra medlemmar inom kort.
Beslut: Styrelsen ber Linnea Berg komma med förslag på personer hon vill jonna tillsammans med i tidningsgruppen.
I/ Webbgrupp
Börjat fundera på att förnya layouten på hemsidan. Mer info om detta kommer.
J/ Rapport från kennelregistret
Inget
K/ Rapport från aktivitetsansvarig
Just avslutat en Nosework kurs i västra kretsen, Södra samt Närke/värmland är på G med nya aktiviteter.
L/ Rapport från kretsarna
Rapporter har inkommit från: Småland, Västra, Södra samt Övre Norra kretsen.
M/ Ansvarslistan
Gicks igenom
§ 46 SST 50 år
Bordläggs till nästa möte.
§ 47 Årsmöte 2019
Michael renskriver verksamhetsplanen och sänder den sedan till styrelsen för godkännande. michael köper in blommor till årsmötet.
§ 48 Avelsrekomendationer
Styrelsen ger Ak i uppdrag att lyfta frågan om vad som händer om någon av klubbens uppfödare ej följer rekomendationerna som finns i klubben. 
§ 49 Kretsledningar & Kretsombud
Stockholmskretsen samt Östra kretsen står idag utan kretsombud.
Beslut: Styrelsen fastställer Västra kretsens kretsledning.
§ 50 Hedersmedlemmar & Förtjänsttecken
Förtydligande om kriterierna för hedersmedlem samt förtjänsttecken kommer att göras samt läggas ut på hemsidan för medlemmarna. 
§ 51 Övriga frågor
Pat Gregory har varit i kontakt med Petra angående världskongressen som är i sommar. De vill att vi skriver en artikel om rasen i Sverige till detta.
Beslut: Styrelsen ber Mia och petra sammanställa detta. 
§ 52 Nästa möte
2019-04-06 kl: 12.30 på Litslena Bygdegård
§ 53 Avslutning
Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet 


Magdalena Nilsson-Kerttu
2019-03-22


Michael Wikström ordf.						 Kathleen Berggren
Justerat den 							Justerat den

