
 
Protokoll nr 4 /2020 Protokoll fört vid telefonsammanträde 

med Specialklubben för Shih Tzu 2020-04-20 
Närvarande: Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Ulla Olsson, 
Rose-Marie Johansson, Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt 
Ej meddelat förhinder: Josefine Leijon 
  
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
2. Till protokollförare valdes Hans Almgren.  
3. Till protokolljusterare valdes Nils-Olof Bratt att jämte ordförande justera 
protokollet.  
4. Dagordningen godkändes.  
5. Föregående mötesprotokoll, nr 3/2020, behandlades och lades därefter till 

handlingarna.  
6. Rapporter  
a, Ekonomisk rapport, Rose-Marie Johansson.  Kassören lämnade en 

utförlig rapport över vår ekonomi t o m sista mars. Saknar betalning av 

faktura som refererar till annons i Bulletin, påminnelse har gått ut.  Frågan 

kom upp ang utställningar och att flertalet går med varierande 

underskott. Intäkterna varierar utifrån antal anmälda hundar emedan 

kostnaderna ligger på ungefär samma nivå. Antalet anmälda hundar har 

minskat undan för undan. Tibethund har störst negativt underskott och det 

resultat som uppvisas ger styrelsen behov att hantera på ett eller annat 

vis.  Ekonomiska utställningsrapporter har inkommit från Leksand, Böda 

Sand, Tibethund, Sala inkl. midvinterspecialen i Sala.  
Betalning har inkommit från Agria (på annonser) efter ordförande Kathleen 

Berggren kontaktat Agria och nu fått till stånd en god dialog. Möjligen kan 

SST och Agria ta fram ett sponsoravtal till hösten.  Den stora kostnaden är 

som vanligt Bulletin. Dock har inte faktura för Bulletin nr1/2020 ännu 

inkommit. 
 Kassören kommer att skriva en verksamhetsberättelse så att den motsvarar 

de krav som bokföringslagen föreskriver.   Bulletin diskuterades och 

förslag/beslut redovisas längre ner i protokollet. 
  
Vi arbetar med att minska kostnaderna för Bulletinen och har tagit in 

offerter på att trycka tidningen i A5-format. 
  
b, Ordförandes rapport, Kathleen Berggren.  Förhoppningsvis kan SST ta 

fram ett sponsoravtal med Agria under hösten eller senare i år. Årsmötet 

behöver få ett nytt datum som tas under punkten årsmöte. Ordförande har 

meddelat Gabriella Carlid om att SST ser positivt och stöder hennes begäran 

om att vidareutbildas till domare på Shih-Tzu.  
c, Sekreterarens rapport.  Protokoll 1 och 2/2020, underskrivna, har 

inkommit och är skickade till SKK. Frågor om avelshanar till blandras, Shih 

Tzu + annan ras, kommer ibland och dessa besvaras standardenligt med att 

SST arbetar med renrasiga Shih Tzu. Inte så stor aktivitet ang. mail/post i 

dessa Coronatider.  Diarielistor uppdateras och rensas från dubbletter.   
d, Medlemsregistratorns rapport.  Välkomstbrev har skickats till 10 nya 

Shih Tzu-ägare. 8 nya medlemmar och 12 som lämnat SST. Totalt 363 



medlemmar sista mars.  Diskuteras ang hur vi kan få tillbaka medlemmar 

som lämnat SST.  
Vi arbetar vidare med förslag som kom fram.  
e, Rapport från AU.  Inget att rapportera.  
f, Rapport från AK, Kathleen Berggren.  AK hade planerat en avelskonferens 

i samband med årsmötet men detta får vi flytta till ett annat tillfälle. AK 

återkommer med förslag på tidpunkt. 
Eftersom året blir begränsat med antalet utställningar så föreslår AK att 

vägning och mätning förlängs t o m juni 2021. 
Mätningarna som gjordes i Sala gav något varierande resultat på några 

individer. 
  
g, Rapport från UK, Rose-Marie Johansson.  Ang. de utställningar som SST 

centralt står för ekonomiskt så diskuteras olika alternativ p g a de negativa 

resultat de presenterar. 
Funderingar finns på om vi kan flytta utställningar till annan tid och plats. 

Styrelsen arbetar aktivt med UK för att ta utställningsfrågorna framåt. SST 

utställningarna i Övre Norra kretsen 2022 samt Västra Kretsens 

utställningar 2021, 2022 och 2023 behandlades och domarvalen anses 

utmärkta vilket gör att SST´s styrelse stöder kretsarnas förslag. Tidigare har 

datum fastställts för utställningarna. Sala Midvinter 20220226, Sala 

20220227, Piteå 20220528, Leksand 20220618, Tånga Hed 20220702, 

Haparanda 20220715, Böda Sand 20220903, Tibethund 20221001 

(Upplands Väsby). 
 Som tidigare beslutats så följer SST länsklubbarnas beslut och ställer in 

utställningar om länsklubben ställer in. Redovisningar har kommit in enligt 

rapport under kassör.  Förslag på förändring i UK:  Rose-Marie Johansson 

lämnar sitt uppdrag som sammankallande och istället tar Magdalena Kerttu 

över som sammankallande. Övriga ingående i UK är Mia Hagman, Linnea 

Berg och Josefine Leijon, se under beslut. 
  
h, Rapport från Bulletinen, Kathleen Berggren.  Bulletin nr 1/2020 är 

utskickad, tyvärr har den blivit försenad där en anledning är att SST 

tvingats registrera ny ansvarig utgivare hos PRV vilket tog tid och gav SST en 

kostnad på 600 kr. Detta efter att ordförande lämnat sitt uppdrag under 

mandatperioden. 
Diskuterades offertförslag som Nils-Olof Bratt erhållit från tryckeri som 

innebär att Bulletin ändrar format till A5 men med fler sidor. Detta kommer 

att förändra annonspriser och framför allt så kommer vi att spara ganska 

mycket pengar på förändringen. Bulletin är den största kostnadsposten hos 

SST. Styrelsen beslutade att vi trycker tidningen i A5-format de 3 kommande 

numren och sen gör en utvärdering.   
i, Rapport från webbansvarig, Petra Forslund.  
Lagt ut årsmöteshandlingarna, protokoll 1, 2 och nu även protokoll 3 på 

hemsidan. Ser över hur man kan få med mailadresser till kennelregistret. 
  
j, Rapport från kennelregistret, Petra Forslund.  Kassören skickar en lista 

till Petra Forslund för avstämning av 
kennelregistret. 



 k, Rapport från aktivitetsansvarig, Ulla Olsson.  Inget att rapportera.  
l, Kretsar och kretsansvarig. Nils-Olof Bratt. Nils-Olof Bratt har haft möte 

med aktiva kretsar och lämnat en utmärkt rapport. Västra Kretsen föreslås 

skicka ut Nyhetsbrev via SMS alt email. 
Nytt möte med kretsarna planeras.  
m, Ansvarslistan, Ulla Olsson.  Uppdaterad men kommer att rensas från 

några dubbletter. 
  
7. Domarkonferensen 2021, Hans Almgren rapporterade.  SST har haft ett 

internt möte mellan Kathleen Berggren, Nils-Olof Bratt och Hans Almgren 

som förberedande inför det allmänna mötet mellan de olika 

specialklubbarna. Vid det allmänna mötet togs olika frågor upp som 

handlade om ekonomin och gemensamma arbetsprojekt. Som kalkylen ser 

ut idag så har SST avsatt rimligt med pengar för själva konferensen och för 

tryck av kompendium. Dock måste SST stå för förevisare, hundägare 

mm. Det finns farhågor om att hotellpriser och flygbiljetter kommer att stiga 

i pris efter Coronautbrottets avtagande. Vi behöver producera film/media för 

att visa bl.a. rörelser och olika typer av Shih Tzu. 
Bild material på utmärkta ras representanter som vi velat ta under 

sommarens utställningar kan bli ett problem.  
8. Årsmöte 2020. Årsmötet har skjutits upp och SKK har gett 

specialklubbarna respit t o m 30 september för att genomföra sitt 

årsmöte. Styrelsen diskuterade detta och beslutade att kalla till nytt 

årsmöte den 19 september.  
Om Corona fortfarande sätter stopp , får vi ta ställning till detta senare. 
Plats som diskuterats är någon av de platser som tidigare föreslagits mellan 

Arlanda och Örebro. Hans Almgren tar kontakt med mötesordförande.  
9. Beslut. ● Ny UK-sammankallande: Magdalena Kerttu och Rose-Marie 

Johansson lämnar UK. Övriga UK-delegater: Mia Hagman, Josefine Leijon 

och Linnea Berg. 
● Under resten av 2020 kommer Bulletin att tryckas i A5 format.  
Vi gör därefter en utvärdering. 
Nya annonspriser kommer att annonseras bl.a. på SST’s FB-sida och på 

hemsida.. 
● Domarförslag för Övre Norra 2022, Västra Kretsen 2021, 2022, 2023 fick 

styrelsens stöd. 
● Årsmötet kommer att genomföras lördag den 19 september. Plats kommer 

att informeras om så snart vi har avtalat med innehavare. 
● Valberedningen, som ännu inte deltagit i något styrelsemöte, inbjuds att 

deltaga vid styrelsemötet i maj. Ulla Olsson skickar inbjudan till alla 3 i 

valberedningen. 
  
10. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor.  11. Nästa möte 20 maj kl.18.45  
12. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte. 
  
Protokollförare 
2020-04-26 
  



  
Hans Almgren  
  
  
  
  
  
Kathleen Berggren Nils-Olof Bratt 
Ordförande Justerare 
 


