Protokoll nr 9/2019

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu
2019-06-18.
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Kathleen
Berggren, Rose-Marie Johansson, Petra Forslund, Hans Almgren, Nils-Olof Bratt
och Ulla Olsson.
Suppleanter: Josefin Leijon och Hannah Karlsson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Michael Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av protokollförare
Utsågs Petra Forslund.
§ 3 Val av justerare jämte ordförande
Utsågs Kathleen Berggren.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget att vi under UKʼs rappport diskuterar
våra kommittéer och dess sammansättning
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Gick igenom – protokoll nr 8 – godkände det, och la det till handlingarna.
§ 6 Rapporter
a) Ekonomisk rapport
Vi hade i förväg fått en skriftlig redogörelse från kassören där vi tydligt och klart
fått beskrivit de transaktioner som gjorts sen förra mötet.
Även balans- och resultaträkning hade bifogats samt en sammanställning över
Bulletinens kostnader.
Vi har en fordran på en av våra sponsorer som de inte betalat trots flera
påminnelser. Ordförande tar kontakt med vederbörande och meddelar att
skulden skall vara betald senast 2019-07-01 och om det inte blir så kommer alla
deras annonser i våra media att tas bort med omedelbar verkan.
b) Rapport från ordförande
Michael Wikström har skrivit till kretsarna och uppmanat dem att använda de

mailadresser som är kretsarnas. Idagsläget är det flera som använder sina
privata mailadresser vilket kan ställa till besvär vid byte av ledamöter i
kretsledningen.
Se beslut
c) Rapport från sekreterare
All inkommande post har skickats ut till styrelsen.
d) Rapport från medlemsregistratorn
Välkomstbrev är skickat till nya medlemmar som tillkommit under maj månad.
Varför går all mail gällande medlemmar till sekreterarens mail istället för till
adressen medl@shih-tzu.se? Michael Wikström tar kontakt med SKK och
kontrollerar varför det är så.
e) Rapport från AU
Inga AU-beslut är tagna sen förra mötet.
f) Rapport från AK
AK har inte haft något möte sedan förra protokollet. De planerar att träffas under
sommaren.
g) Rapport från UK
UKʼs rapport kommer i fortsättningen att mailas ut till styrelsen innan mötet, på
samma sätt som sker med den ekonomiska rapporten. 10 utställningsresultat är
inrapporterade och resultaten är registrerade hos SKK.
MG Event har gjort PM och katalog till Leksand. Vi delar kostnaden för
ringsekreterare med klubben för Amerikan Akita.
Vi har fått besked från SKK att ingen protest lämnades in på plats, på
utställningen i Leksand, så SST kan inget göra utan detta sköts helt av SKK.
Kretsarna undrar: Vad gäller i samarbetet med MG Event? När får klubbarna
pengarna som kommer in till utställningarna? När skall PM skickas ut? Det
upplevs som att det kommer för snävt inpå utställningen. UK tar fram ett
klargörande angående detta.
Rose-Marie Johansson har varit i kontakt med kretsombudet för södra kretsen
angående utställningen på Öland.
Påpekande: Hans Almgren är kritisk till hur ordförande drivit frågan när det gäller
tillsättandet av medlemmar till UK. Han anser att ordförande inte följt ordningen
och menar att ett fungerande UK är viktigare än att bara få ihop en grupp.
Ordförande ansåg att det var bråttom och att flera förslag lämnats men att inget

resultat uppvisades.
Förslag till ledamöter i UK: Rose-Marie Johansson – sammankallande, Josefine
Leijon, Linnea Berg med möjlighet att utöka med fler.
Se beslut.
h) Rapport från Bulletinen
Bulletinen 2/2019 är på väg ut till medlemmarna. Enligt ordföranden som sett
den är det ett fint nummer.
i) Rapport från webbansvarig
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Reklam för Championboken läggs på
startsidan med anledning av att del 4 släpps i juni. En önskan om att göra
hemsidan mer modern och tilltalande framkom. Linnéa Berg har en idé som vi
skall följa upp.
j) Rapport från kennelregistret
Kennelregistret är nu uppdaterat och avstämt med kassören.
k) Rapport från aktivitetsansvarig
Aktivitetsmaterial är inskickat till Bulletinen. Ulla Olsson och Nils-Olof Bratt
fortsätter att jobba med BHP och kollar av om det finns ett intresse av det i SST.
l) Rapport från kretsar och kretsansvarig
Michael Wikström har skrivit till kretsarna och uppmanat dem att använda de
mailadresser som är kretsarnas. Idagsläget är det flera som använder sina
privata mailadresser vilket kan ställa till besvär vid byte av ledamöter i
kretsledningen. Östra kretsen behöver ett kretsombud. Förslag att lägga ut en
fråga på Facebook och hemsidan.
m) Ansvarslistan
Ny punkt på listan: Arbetsbeskrivning för ledamöter i styrelsen. Petra använder
den gamla manuella klubbpärmen och scannar in till pdf-dokument. Den skall
läggas upp på hemsidan igen.
§ 7 SST 50 år
Originalen till Jubileumstavlorna finns hos ordföranden. Yvonne Wikström har
gjort ett kompendie till de ”gamla” i klubben. Vid de tillfällen vi redan bjudit på
tårta i samband med specialutställning har det varit ett välkommet inslag.
Tibethundsutställningen. Det kommer att delas ut ett speciellt pris till den Shih

Tzu som blir BIR.
SST bör ta fram material att visa upp om rasen med anledning av vårt 50 årsjubileum. Maila till Hans Almgren om vi har material vi tror kan vara av intresse,
så samlar han ihop det till Marina Reuterswärd i Tibethundskommittéen.
Stockholms hundmässa. I Stockholm i december kommer klubben att ha en
rasmonter. Stockholmskretsen ansvarar för den. Ordföranden tar reda på vad
monterhyran är och bokar ett möte med Stockholmskretsen. I montern skall vi
försöka att ha lite mer än vanligt. Tips: Ett kort att dela ut till besökarna för att
locka dem till att bli medlemmar. Ballonger med tryck. Roll-ups. Har västra
kretsen kvar sina roll-ups? Petra Forslund kollar med kretsen.
§ 8 Skrivelse SSRK
Angående skrivelsen som kommit från SSRKʼs bör vi svara på samma sätt som
övriga rasklubbar gjort.
§ 9 BESLUT
Beslut: Ledamöter i UK: Rose-Marie Johansson – sammankallande,
Josefine Leijon, Linnea Berg med möjlighet att utöka med fler.
Beslut: Ordförande tar kontakt med sponsor och meddelar att skulden
skall vara betald senast 2019-07-01 och om det inte blir så kommer alla
deras annonser i våra media att tas bort med omedelbar verkan.
Beslut: Vi svarar på skrivelsen gällande SSRK. Kathleen Berggren
skriver det och Michael Wikström undertecknar.
§ 12 Övriga frågor
Klubben behöver beställa kuvert med tryck. Vi har fått en offert från Office
Depot att ta ställning till. Rose-Marie Johansson tar fram priser, till nästa möte,
på vad vi betalat för kuvert där vi beställt förut.
Har vi rätt folk i Centralstyrelsen? De nominerade ledamöterna till SKKʼs
diciplinnämnd nästa period är alla jurister. Skall det vara så? Den som skall
representera SST på kennelfullmäktige bör vara insatt i hur CS ser ut och vilka
som nomineras. Exempelvis har SKK CS ingen representant i FCI.
§ 13 Nästa möte
20 augusti kl. 19.00
18 september kl. 19.00
15 oktober kl. 19.00
§ 14 Avslutning

Michael Wikström tackar för ett bra möte, önskar alla en trevlig sommar och
avslutar därefter mötet.
Vid protokollet
Petra Forslund
2019-06-28
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