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Protokoll nr 7/2019 

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu  2019-04-24. 

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Kathleen Berggren, Rose-Marie 

Johansson, Petra Forslund, Hans Almgren och Ulla Olsson. 

Suppleanter: Josefin Leijon.  

Anmält förhinder: Nils-Olof Bratt och Hannah Karlsson  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Michael Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Val av protokollförare 

Utsågs Kathleen Berggren 

§ 3 Val av justerare jämte ordförande 

Utsågs Petra Forslund. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Gick igenom – det konstituerande - godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6 Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Vi fick en noggrann genomgång av både balans- och resultaträkning av kassören. 

Det är många kennlar som ännu inte har betalt sin plats i kennelregistret. Michael Wikström tar tag i 

detta och kontaktar dessa kennlar. 

Vi har sponsorer som ännu inte betalt sina annonser i Bulletinen. Michael Wikström tar kontakt med 

dessa också. 

Ulla Olsson ansluter till mötet. 

b) Rapport från ordförande 

Michael Wikström har varit i kontakt med Lilian Nordell och Irene Crambert i Stockholm och de 

startar upp Stockholmskretsen igen.  
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Stockholmskretsens vandringspris ”Ailas vandringspris till Certvinnande tik på 

Midvinterutställningen” togs upp. Då detta pris är väldigt slitet, efter många års vandrande, 

beslutade styrelsen att den som mottager priset på Midvinterutställningen 2020 får behålla det för 

gott. 

c) Rapport från sekreterare 

All inkommande post har skickats ut till styrelsen. 

d) Ansvarslistan 

Bordlägges till nästa möte. 

§7 Fastställande av kommittér och ansvariga 

a) AK 

Det blir nästan samma AK som förra året, dvs Kathleen Berggren som sammankallande, Linda 

Lindkvist, Annalena Andersson och Carina Bomberg. Vi ska evetuellt ta med någon ytterligare men 

detta är inte klart i nuläget. 

b)  UK 

Sammankallande i UK är Ros-Marie Johansson. Det är ännu inte tillsatt någon mer i UK. 

Uks hemsida sköts om av Linnea Berg. 

Kritikerna skrivs av Lillvi Dellgren. 

Rose-Marie Johanssson föreslår att Michael Wikström tar kontakt med Anette Fogelberg angående 

utställningen på Öland/Böda. 

Rose-Marie Johanssson föreslår att Michael Wikström blir ansvarig person för utställningen i 

Leksand. 

Stockholmskretsen tar hand om Tibethund. 

8 st utställningar godkända 2021. 

Vi måste få in en annons i Bulletinen nr 2, angående utställningen på Öland/Böda. 

En domarpresentation av domaren på Tibethund bör in i Bulletinen nr 2 eller 3. Michael Wikström 

pratar med Stockholmskretsen om detta. 

c)  Medlemsregistrator och kretsansvarig 

Hannah Karlsson är medlemsregistrator men i nuläget har vi inte bestämt vem som blir kretsansvarig. 

Detta får vi bordlägga till nästa möte. 

d) Tidningsgruppen/ Bulletinen 

Linnea Berg och Kathleen Berggren blir ny tidningsgrupp. 

Michael Wikström ansvarig utgivare som innan. 

e) Valphänvisning och omplacering 

Nils-Olof Bratt blir ansvarig för detta. 

f) Aktivitetsansvarig 

Ulla Olsson 

g) Kennelregistret 

Petra Forslund. 
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§ 8  SST 50 år 

Vi bildar en showkommitté för att inte hela styrelsen ska behöva ”dra i ” allt angående 50-

årsfirandet. Hans Almgren och Ros-Marie Johansson ingår i denna kommitté och kollar upp lokaler 

samt kostnader till nästa möte. 

§ 9 Utlåning av tavla tillhörande SST 

Utlåning av tavla till SKKs galleri är OK. Alla inblandade är införstådda med vad som gäller. 

Michael Wikström meddelar Lena Carlsson så att hon kan kontakta SKK. 

§ 10 Kartong från Mia Hagman 

Kartongen från Mia Hagman finns nu hos Petra Forslund. Den innehåller priser som ska till Leksand, 

Piteå och Öland samt material till medlemsregistratorn. 

Petra Forslund ombersörjer att materialet blir skickat till de olika ställena. 

§ 11 Ersättning för dataflytt 

Michael Wikström tar kontakt med Dan Svärdh angående detta. 

§ 12 CUA-utbildning 

Beslut: Anette Fogelberg har gått CUA-utbildning i Jönköping. Kostnad 1700,-. 

Beslut: Magdalena Nilsson Kerttu får reseersättning för sin CUA-kurs. 

§ 13 Övriga frågor 

Vi måste söka efter någon som vill räkna topplistorna. 

Vi lägger ut det på hemsidan och på Facebook. 

Kathleen Berggren kollar upp Free Conference Call för att se om vi kan använda detta på våra möten. 

Vi har alldeles för höga – och onödiga - telefonkostnader i nuläget 

§ 14 Nästa möte 

21 maj kl 19.00, och 18 juni kl 19.00.  

§ 15 Avslutning 

Michael Wikström tackar för ett bra och trevligt möte och avslutar därefter mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Kathleen Berggren  

2019-04-28 

 

Michael Wikström Petra Forslund 

Ordförande Justerare 

Justerat den Justerat den  


