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Protokoll ftrft vid telefonsammantrtide med Specialklubben ftr Shih_Tzu den2u12014

Niirvarande: ordft)rande Harald Andersson, Sekreterare Mia Hagman, ordinarie ledamciter Dan Sviirdh,Therese Gustafsson samt Michael Wikstriim

Anmiilt fiirhinder: Kassdr Rose-Marie Johansson, vice ordf. Hans Almgren, Suppleant christer Gummesson

$ I Sammantriidet iippnas

ordftirande htilsade de niirvarande viilkomna och ftirkrarade motet fiir dppnat.

$ 2 Val av protokollfdrare

Utsfrgs Mia Hagman

$ 3 Val av justerare jiimte ordfiirande

Utsigs Dan Svdrdh

$ 4 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststalrdes med ftljande tilliigg under 6wiga fr6gor, Hemsidan

$ 5 Fiiregdende protokolt frhn 2/12 2013

Godkiindes och lades till handlinearna

$ 6 Rapporter

A) Kassiirens rapport
Ingen rapport d6 kassdren ej iir niirvarande

B) Ordfiirandes rapport
Inget att rapportera.

C) Sekreterarens rapport
Inget att rapportera

D) Rapport AU
Har inte haft n6got m6te.

E) Medlemsregistratornsrapport
Medlemsantalet ligger p6 ca 4g0 medlemmar.

F) RapportAK
Inget

G) Rapport UK
Skickat in till SKK anscikan om utsttillnin gar 2016

H) Bulletin
En del material har kommit in.
Lillvi Dellgren har hand om underlaget till topplistorna.
Mia Hagman har kontaktat vinnama av topplistorna.



I) Webbgrupp
Har haft mdte. Gruppen har tagit fram ftirslag till ny hemsida som har grunderna Wordpress.
Detta gdr att de som ska arbeta med hemsidorna inte behriver nigot program. Allt 96r att redigera
direkt i programmet. Gdr att styra beh0righeter ner p6 sidniv6. Skicka ut paminnelser till kretsar att
mejla till admin for klubbens sida Facebook. Onskemil att styrelsen delar niir n6got iir utlagt pi
klubbens sida pd Facebook. Detta fiir att n6 ut till flera.

J) Rapport frin kretsarna
Therese Gustafsson iir ftjr tillfiillet utan internet. Sammanstiiller och skickar till styrelsen niir det
hennes internet fungerar igen. Anette Fogelberg lir kontaktad och hon aterkommer med ftirslag p6
aktiviteter i Siidra kretsen till stwelsen.

$ 7 Informationsmaterial

Michael Wikstrtim har reviderat det som finns och delat upp det i en separat broschyr om klubben och en
broschyr om Shih Tzu. Mia Hagman pipekar att det inte iir det uppdaterade materialet som anvtint som underlag
varftir det tir en del felaktigheter.

Besfiits att bordliigga frdgantill ntista mdte si att allahinner titta igenom materialet ordentligt

$ 8 Profilprodukter

Besliits att bordliigga frigan d6 christer Gummesson ei tir n[rvarande

$ 9 Juniorhandling

Gruppen arbetar vidare med information ut till kretsarna. Niista mrite med gruppen iir inplanerat till30/1 2014.

g l0 Sponsorfriga 6vre Norra

owe Norra kretsen har fbtt ftrfrigan frin Djursjukhuset i Gammelstad om samarbete mellan dem och Ovre
Norra kretsen.

Besliits att 6we Norua kretsen ffir till6telse atl arbetavidare med frigan och att det m6ste finnas ett ftjrtydligande
att det enbart mellan 6we Norra kretsen och Djursjukhuset i Gammelstad som samarbetet finns ej mellan
klubben och Djursjukhuset i Gammelstad.

$ 1 I Verksamhetsberiittelse

Den gicks igenom och vissa tilkigg glordes,

Besldts att niir dessa tilliigg tir gjorda mejla ut till styrelseledamoterna fiir godkiinnande.

$ 12 Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen gicks igenom.

Besliits att mejla till de frinvarande ledamdterna och fr6ga om de har n6got atttill1gga.

Besl0ts att bordliigga frigan till niista m<ite.

$ 13 Arsmiitet



Besldts att Michael wikstr<im tar redapi vilka som vill ha rum och bokar dessa p6 hotellet.

Besliits att Rose-Marie Johansson bestiiller rosefier.

Besldts att Mia Hagman tillfragar Ewa Marie Lindquist om hon kan inhandla blommor till 6rsm0tet.

Besliits att bordliigga detaljplaneringen med scindagens program till ndsta mdte.

Besliits att Harald kopierar upp Arsmdteshandlingarna

g 14 dvriga frrigor

A) Hemsidan

Besliits att webbgruppen far fortsiitta med sitt ft)rnyelsearbete niir det giiller hemsidan och arbeta framen ftirdigt ftirslag.

$ 15 Niista miite

Besliits att niista mrite ska var den 1012 2014k1. l9:00

$ 16 Mdtets avslutande

ordfdrande Harald Andersson tackar ftir visat intresse och avslutar mdtet.

Vid protokollet
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Mia Hagman, sekreterare

2014-01-29
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Justeratden .t./.......20ru

Dan Sviirdh, justeringman
arald Ander , Ordfiirande


