
Protokoll Nr 11/2014

Protokoll fbrl vid telefonsammantriide med Specialklubben ftrr shih Tzu den 131112014

Niirvarande: Ordforande Harald Andersson, Vice ordf. Christer Gummesson, Sekreterare Mia Hagman, Kassiir

Rose-Marie Johansson, Ordinarie ledamot Michael Wikstrdm

Anmiilt fiirhinder: Suppleant Evelina Svantesson, Eva Wedin Ordinarie ledamoter Hans Almgren, Dan Svtirdh

$147 Sammantriidet iiPPnas

Ordlorande hiilsade de nlirvarande viilkomna och forklarade motet for oppnat'

$ 148 Vat av Protokollfdrare

Utsigs Mia Hagman

$ 149 Val av justerare jiimte ordftirande

.- Utsflgs Christer Gummesson

$ 150 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes

$ 151 Fdregiende protokoll frfin l4ll02014

Bordlades dfr det inte iir justerat iinnu

$ 152 Rapporter

A) Kassdrens rapport
Balans- o.h r.roltut uppoft redovisades. Bil I & Bil 2 Genomgang av kostnaden lor Bulletin tom nr3

2014. Bil 3

B) Ordfbrandes rapport

C) Sekreterarens raPport
Inget att rapportera

D) RaPPort medlemsregistratorn
Ej niirvarande

E) RaPPort AU
Har inte haft n6got mdte'

F) Rapport AK
Arbete p6g6r med RAS och Hanhundsregister. Information om hanhundsregister kommer att finnas

med i nr 4 av Bulletin.

G) Rapport UK
UK har mote vecka 47. Juniorhandlingsgruppen ska ha mdte ftir att sammanstzilla svaren p6 den

utskickade enkiiten.

H) Bulletin
Korrektur 2ir Pi g6ng

%



D WebbgruPP
Gruppen har haft m6te den 28110. Arbete med hemsidomaphgtr for futlt efter ett l6ngt uppehill. Fokus

ligger p6 vtistra kretsen och AK',s sida. AK's sida iir i princip klar for ompekning.

Helt klar 6r sddras sida och kan pekas om. Tini skdter sOdras sida. Ndst pfl tur iir Smiland och

Stockholmskretsens sidor.

O Rapport frin kretsarna
Rapporter fr6n Ostra, Stockholm, Ovre Norra samt S0dra'

K) Ansavarslistan
Inget p6fort sedan m6tet i september

$ 153 Tema utbildning Avelsfunktioniir

En temautbildning ftir avelsfunktioniirer med bl.a utviirdering av RAS hills i Stockholm2l-2213 2015

Besliits att tillfraga Leslie-Anne Bergqvist om hon iir intresserad av aIt gh utbildningen'

$ 154 Specialklubbskonferens

En Specialkubbeskonferens hills i StockholmT-812 2015

Besliits att skicka n6gon fr6n styrelsen

Besldts att tillfriga Hans Almgren om han har mdjlighet att delta'

Besliits att Mia Hagman frigar SKK om vi kan anmbla I person utan namnge vem vid anmtilan'

$ 155 Ras torg Stora Stockholm

Togs upp pi foregiende m0te.

Fastslogs att det inte kommer attvaranigon rasmonter pga svirighet att bemanna den'

$ 156 Examinatorer/aspirantdomare

Det har kommit fr6n SKK en uppmdning till alla Ras och Specialklubbar alt gtt igenom listan med

examinatorer/aspirantdomare s6 den iir aktuell.

Besltits att bordliigga frlryan till niista miite.

$ 157 Arkiverat material

Materialet 6r fortf'arande kvar hos Theres6. Har varit sv6rt att hitta liimpligt tillf?ille som passat bide Christer

Gummesson och Theresd Gustafsson

Fastslogs att christer Gummesson tar ny kontakt efter sin semester.

$ 158 Arsmiitet

q



Fastslogs att 6rsm6te blir i ostergotlands Kennelklubbs lokal i Linghem utanfbr Linkoping'

Fastslogs att kontrakt iir inskickat till $sterg6tlands Kennelklubb.

Besltits att Mia Hagman kontaktar Anna Andersson ftir att fb tips var man kan bestiilla sm0rg6sar

g 159 Ovriga frfigor

Profilkl?ider

Mia Hagman hjalpte en medlem som inte har tillging till internet att bestiilla en jacka. Tyvdrr si var storleken

medium fbr stor. Di det inte gflr att returnera si dvertog Mia Hagman jackan'

Den har darefter visats pA utstallningen i Vaxjo och Lillvi Dellgren tog med den ner till Sk6ne for att sedan ta

med den till Viistra kretsen bed6mningstraff, Da den 96r runt som visningsexemplar har Mia Hagman en dnskan

om att f6 de utlagda pengarna fr6n klubben.

Besliits att ersiitta Mia Hagman med den utlagda summan'

Arbetshelg

Michael Wikstr0m viickte frigan om arbetshelg.

Konstaterades att det iir sA langt in p6 styrelse 6ret att denna styrelse inte kommer att genomfora nigon

arbetshelg, Vi rekommenderar dock att styrelsen ftir ndsta verksamhetsfir genomfor en arbetshelg'

Royal Canin

Avtalet ltiper ut den3lll2-2014.

Besliits att Harald Andersson kontaktar Royal Canin

$ 160 Niista mdte

Besliits att niista mtlte ska var den 91122014 kl' 19:00

$ 161 Mbtets avslutande

Ordforande Harald Andersson tackar flor visat intresse och avslutar motet.

Vid protokollet
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Mia Hagman

2014-ll-14

Christer Gummesson, justeringsman

Justerat aen ..?...t..(L. zot+


