Protokoll nr 9/2018
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2018-08-07.

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, Ordinarie ledamöter: Rose-Marie Johansson, Magdalena
Nilsson-Kerttu, Kathleen Berggren, Ulla Olsson, Staffan Fredlund.
Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund
Ej anmält förhinder: Hans Almgren
§ 107 Mötets öppnande

Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§108 Val av protokollförare
Utsågs Magdalena Nilsson-Kerttu
§ 109 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Kathleen Berggren
§ 110 Fastställande av dagordning

Tillägg av punkt§ 121, sedan godkändes dagordningen.
§ 111 Föregående mötesprotokoll

Godkänd es och lades till handlingarna.
§ 112 Rapporter

A/ Ekonomisk rapport
Rose-Marie gick igenom balans- och resultaträkningarna. Önskan om att det skall förtydligas i
utställningsannonserna till vilket konto man skall betala.

8/ Rapport från ordförande
Fått material ang blandrasavel som han skickar vidare till AK. SKK kontaktas ang detta.
Fått information att det opereras ett flertal hundar bl a för short ulna, skickar informationen vidare till
AK för uppföljning. Pratades tidigare om om rådesindelning av kretsarna som ej kommer bli av.

C/ Rapport från sekreterare
Mailat ut aktuell information till styrelsen. Påminner om SKKs förtjänsttecken och Hammiltonplaketten
som skall vara inne senast 31/12-18.

0/ Rapport från medlemsregistratorn
383 medlemmar

E/ Rapport från AU
Inget

F/ AK
Jobbat fram rekomendationer ang hanhundsanvändning. 3 st webbfrågor kommer att läggas ut på

hemsidan under hösten,~ svarar man anonymt på Har gJort en presentation av hcll AJ: t

bu;etmen nr 3

G/ Ut
Jobba.. på ett n\1t raklleScltt for veterantoppen som kommer bt lmande som 20, toppen Saknar en SRO
rapport från spea.'en, Leksand. Gor en present ation om UK t1 bu et n nr 4.

H/

~etioon

H-1 e r på att sa."tlmansta 1 c1 materia et.

V Webbgrupp
tnget.

J/ Rapport från Kennelregistret
Sett aver kenne reg:stret oå huvud- samt !,;.retsamas sidor och är idag aktuellt.
~ Rapport från Aktivitetsansvarig

Yastra- och södra kretsen ~anerar en ra 1~ lydnadskurs i höst. U,1a kommer bidra meå hjälp, forsoker

vada L1tresset för fler meci emmar att BPH är ett bra test att göra.

l/ Rapport från kretsarna
~':locrter mt~ t"'\oram1t från: övre Norra, Stockholm Östra, Mel.ersta Norra, Smålands, Vastra ocn

Söcra \retsen.

1tV A.nsvarsztan
G·ds:g~o'"-'.
113 SST SO år
~shonr;; te-en ,ommer ha ett möte inom kort.

§

s114 Anmälan Utställning
BcS!ut: ~tt vi s,a ta hjä'o a\ MG Eventför att uiderlätta för våra kretsar,
~•a~3 ena ~-onta,tar VG Eve'itS för att få offert samt få förslag på avta' t:. nästa möte.
§ ilS Domark"OO'ferens

Eiorc ~--s ttl l nästa r.1ute.
§ 116 Köp.ahund.se

~ro"' S\\. \3"" ~a,tp s.lson

sto"'~~ ocl-i ,ht \ tetsn•y-j_
Ses.hit r,.•~~a e"a \'O"'t,hta· S,:-.. och framfo \~h.1 s,.,o" 1 ,re·
~"S J~c?-

§ 1r A\elsk.onf-erens 10-ll november 2018

Seslt..t S~---eiie:- gt.xi ,~;.ner att en :n~\;. em f1Jp .\:--. ~ J • åt:?tt,, pj (\""""'fu t'"$e '
§

ns Arbets~skrivning

pJ ~~ ~,t mec en ny ,u-b€ts~~,1 \nir,i; gJl1~1nde a11a o..:-~tt.',. , \ M_,e,., A J ~'" ~e "'wr dt>n n\.,i ,J ·,t se.

om det finns gammalt material kvar som vi kan ta hjälp av.
§ 119 Utökning rasregister

Beslut: Styrelsen tillstyrker denner förfrågan. Magdalena skickar svar till SKK.

§ 120 Verksamhetsplan

Diskuterades de punkter som godkändes på årsmötet.
§ 121 Hanhundsrekomendationer

Beslut: Styrelsen godkänner AK's förslag på rekomendationer.
§ 122 Övriga frågor

Diskuterades rabatter för julannonser i bulletin nr 4.
Beslut: Styrelsen avser ge rabatt på julannonser i bulletinen nr 4 med 50 %, 1/1 sida 400 kr, 1/2 sida 250

kr & 1/4 sida 100 kr.
§ 123 Nästa möte

2018-09-11 kl. 19.00
§124 Avslutning

Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Magdalena Nilsson-Kerttu

Protokoll nr 10/2018
Protokoll fört vid extra telefonsammanträde med Specia l klubben för Shih-Tzu 2018-08-23 .
Närvarande: Ordförande Michael Wikström, Ordinarie ledamöter: Rose-M arie Johansson, Magdalena

Nilsson-Kerttu, Kathleen Berggren, Ulla Olsson, Staffan Fred lund, Hans Almgren.
Suppleanter: M ia Hagma n, Petra Forslund.
Revisorer: Harald Andersson, Ew a-M arie Lindqvist.
§ 125 Mötets öppnande

Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet, som sekreterare kallat till.
§ 126 Val av protokollförare

Utsågs M agdalena Nilsson-Kerttu
§ 127 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Kathleen Berggren
§ 128 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§ 129 SST 50 år

En skrivelse har inkommit från UK att de avsäger sig huvudansvaret att anordna klubbens
jubileumsutställn ing pga meningsskiljaktiheter beträffande delaktighet i anordnandet av jubileeumet
med ordförande. Då det är kort om tid kvar så beslutar styrelsen att de tar huvudansvaret för att
anordna detta. Rose-Marie, Magdalena & Mia tar tillsammans fram en budget till nästa möte,
Magdalena & Rose-Marie listar alla saker som är kvar att anordna och mallar sedan ut denna till
resterande styrelse. Petra kommer göra katalogen .
§ 130 Övriga frågor

Inga
§ 131 Nästa möte

2018-09-11 kl.19.00
§ 132 Avslutning

Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet

Magdalena Nilsson-Kerttu
2018-08-30

