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Protokoll nr 4/2021

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2021-04-17
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 3/2021 godkändes och lades till därefter till
handlingarna.

6. Behandling av information om brakycefala raser bordläggs till nästa ordinarie
styrelsemöte.
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7. Utställning. SKK har kontaktat oss som specialklubb angående antalet
specialutställningar som vi har haft och vill ha i fortsättningen. SST svarar att vi vill ha
kvar de 8 utställningar vi hittills haft per år. Vi försöker att genomföra så många av
våra utställningar 2021 som vi kan. Vi ställer bara in om det absolut inte går att
genomföra genom flytt av datum och ev. plats. För de utställningar där det inte finns
någon aktiv krets eller utställningsgrupp som arrangörer, kommer styrelsen att ta
över ansvaret för utställningen. Utställningen i Luleå 3 juli 2021 kommer att flyttas till
Eskilstuna 3 oktober 2021, samma helg som Tibethundsutställningen. Se beslut.

8. Beslut
Fyra beslut fattade på dagens möte.

● Utställningen i Luleå 3 juli flyttas till Eskilstuna 3 oktober.
● Avtackning av avgående ledamöter efter årsmötet 2021 sker genom

blomstercheck på 200kr/person
● Vi hyr in oss på SDHKś digitala mötestjänst Teams för att genomföra vårt

årsmöte 2021, till en kostnad av 500kr. En extern moderator anlitas för 300kr.
● Förtjänsttecken kommer att tilldelas Magdalena Nilsson Kerttu på årsmötet

2021.

9. Övriga frågor. Förslag till årsmötet att lägga 15 000 kr av årets resultat till
domarkonferenskontot.
Testmötet i Teams den gångna veckan avlöpte bra.

10. Nästa möte. Konstituerande möte efter årsmötet den 17 april 2021.

14. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra och trevligt möte. Ordförande
tackar även för ett bra samarbete under de två år som gått i Covid-19’s tecken.

Protokollförare Petra Forslund 2021-04-17

Ordförande Kathleen Berggren Justerare Nils-Olof Bratt


