Protokoll fört vid telefonmöte med Specialklubben för Shih Tzu
Extra styrelsemöte 2020-07-01
Protokoll nr 7/2020.
Närvarande: Kathleen Berggren, Ulla Olsson, Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt,
Rose-Marie Johansson, Petra Forslund och Josefine Leijon.
Hans Almgren anslöt till mötet lite senare.
Mötet håller vi med anledning av att styrelsen och UK haft ett diskussionsmöte
2020-06-25 och med anledning av det behöver det tas ett par olika beslut.
Protokollförare för mötet: Petra Forslund
Justerare av dagens protokollet, jämte ordförande: Nils-Olof Bratt.
Ordförande hälsar välkommen till mötet och presenterar de frågor vi tog upp till
diskussion med UK ett par dagar tidigare.
•

Dispensansökan till utställning på Öland i september.
Beslut: UK får uppdraget att söka dispens för ytterligare en specialutställning
på Böda Sand på Öland, helgen 5-6 september 2020. Vi kommer då att flytta
vår utställning som skulle ha genomförts 7 juni i Leksand, till Öland 6
september. Den redan planerade utställningen 5 september ligger kvar.

•

Rutiner för utställningsgrupperna (UG) inom SST.
UK får uppdraget att sammanställa en skrivelse till de UG som SST står
bakom, (med anledning av att det inte finns någon aktiv krets i området), för
att förstärka och förklara rutinerna inför att arrangera utställning.
Beslut: Varje UG som inte har en egen ekonomi, som aktiv krets, skall lämna
in en budget senast 6 månader innan och ansöka om ett förskott för
utställningskostnader.
UK och SSTs kassör går igenom budgeten tillsammans innan den besvaras.
Då vi haft flera utställningar som gått med förlust kommer varje UG att få ett
förskott till priser på max 1 500 kr. Vill kretsen ha fler priser till utställningen får
dessa finansieras på annat sätt, exempelvis genom försäljning av kataloger
eller genom gåvor.

•

Tibethundsutställningen.
Vi vill som en av de större arrangörsklubbarna till utställningen ha en bättre

insyn i arrangemanget. Vårt förslag är att Hans Almgren deltar från styrelsen i
UG som arbetar med utställningen från SSTs sida. Hans Almgren tar kontakt
med vår UG och med Tibethundskommittén.
•

Flytt av plats för specialutställningar.
Nils-Olof Bratt får i uppdrag att fortsätta arbeta för en ev flytt av en av våra
specialutställningar, exempelvis Leksand, för att hålla den i samband med My
Dog i Göteborg i januari 2022.

•

Samarrangemang med SKK gällande utställningar.
UK fortsätter att sondera terrängen för att i framtiden kunna ha
specialklubbsutställningar i samband med att SKK arrangerar utställning.
Närmast gäller frågan SMÖKKs utställning i Växjö.

Övriga frågor.
Hunden på första sidan i senaste Bulletinen har av misstag namngivits.
Artikeln om tofsar och tips om olika redskap visar tillverkarens namn på borstarna.
En korrekturmiss. Rättelse kommer att sättas in i nästa nummer av tidningen.
Elisabeth Spillman har ansökt om fortsatt vidareutbildning på Shih Tzu.
Beslut: Vi som rasklubb godkänner det.
Kassören vill ha en lista efter varje nummer av Bulletinen, för att lättare veta vilka
som skall faktureras för annonser.
Rose-Marie Johansson hjälper Kathleen Berggren att korrekturläsa Bulletinen inför
nästa utgivning. Ett uppdrag som vi i styrelsen skall turas om med.
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