Protokolf Nr 12/2014
Protokoll fttrt vid telefonsammantriide med Specialklubben for Shih Tzu den

gll2

2014

Niirvarande: ordforande Harald Andersson, Vice ordf. Christer Gummesson, Sekreterare
Mia Hagman, Kass6r

Rose-Marie Johansson, ordinarie ledamciter Michael Wikstrdm, Dan Sviirdh Suppleanter
Evelina Svantesson,
Eva Wedin

Anmiilt fiirhinder: Ordinarie ledamot Hans Almgren,
$162 Sammantriidet iippnas

ordft)rande hiilsade de niirvarande viilkomna och fdrklarade m0tet for dppnat.
$ 163 Val av protokollfOrare

Utsflgs Mia Hagman
$ 164 Val av justerare jiimte ordfiirande
Utsfl gs Christer Gummesson

$ 165 Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststrilldes
$ 166 Fiiregflende protokoll fr6n

l3/ll2014

Godkiindes och lades till handlinearna
$ 167 Rapporter

A)

Kassiirens rapport
Balans- och resultatrapport redovisades.

B)

Bil 1 &Bil2

Ordfiirandes rapport
Ordfiirande Harald Andersson rir anmrild

C)

till

Specialklubbskonferensen i februari 20 l5

Sekreterarens rapport
Leslie-Anne Bergqvist iir anmtild

till Temautbildning for Avelsfunktionlirer

med inriktning p5 RAS

i

mars 2015

D)

Rapport medlemsregistratorn
Medlemsantalet iir drygt 460 medlemmar

E)

Rapport AU
Blommor har skickats

till Agne Stilberg med

anledning av Grete Blomgrens bortgdng.

F) RapportAK
Htilsoenkiiten som tir inftjrd i Bulletin nr 4 kommer inom kort liiggas ut

pi

hemsidan.

G) Rapport UK
Vi har ej tinnu fbtt vilket datum fiir Tibethundsutsttillningen 2017.}vriga iir klara. Redovisas p6 niista
styrelsemdte. Mia Hagman har fhtt inloggningsuppgifter till sidan dtir man i fortsiittningen kommer att
ansdka om utstiillningar.

Slutrapport fran Juniorhandlingsgruppen iir utskickad

till

styrelsen.

d(

H)

Bulletin
Nummer 4 har kommit ut

I)

till

vdra medlemmar. Patrick Lundbladh har avstfitsom redaktdr.

Webbgrupp
Arbete med hemsidorna pigir for fullt. Fdljande sidor iir nu ompekade: Viistra kretsen,
Mellersta
Norra, AK:s samt Niirke/Viirmland

owe Norra kretsens och Stockholmskretsens sidor behiiver webbmaster.

J)

Rapport

frin

kretsarna

Rapporter fr6n Ostra, Stockholm, Owe Norra samt S0dra.

K)

Ansavarslistan
Arbete pdgl,l. i UK med att skriva en skrivelse

till

SKK om ldnsklubbarnas domarval,

$ 168 Sponsoravtal

Avtalet med Royal Canin iir uppsagt. Frigan har g6tt ut
Royal Canin. Ingen krets har haft n&gon negativ 6sikt.

Besliits attHataldAndersson kontaktar Royal Canin

ftr

till kretsarna

om hur de upplevt

virt

sponsoravtal med

att fA avtalsfiirslag p5 nytt sponsoravtal med Royal

Canin.

Besliits alt frLgan tas upp igen

pA niista styrelsem0te.

$ 169 Redaktdr Bulletin
D6 Patrick Lundbladh avgitt som redaktOr si har arbetet med att hitta ny redakt6r.

Besliits att Christer Gummesson pratar med en kontakt han har om mOjligheten att ffi trjiilp med att satta
tidningen.
Besl0ts att tiwiga i styrelsen tiinker
tidningen.
Besliits att skicka blomma

till

och inventerar ev. egna kontakter som skulle kunna hjdlpa

till Patrick Lundbladh

till med

som tack ftir den tid han varit redaktor.

Besltits aItMia Hagman ordnar med detta.
Besliits att Mia Hagman kontaktar Lillvi Dellgren angiende topplistorna.
$ 170 Examinatorer/aspirantdomare

Besliits att bordliigga frtryan di Hans Almgren inte var niirvarande.

$ 171

Arkiverat Material

Christer Gummesson informerade att n6got datum inte ?ir bestiimt med Theresd Gustafsson fiir 6verliimn ade att
klubbens material

Besliits att Christer Gummesson kontaktar Theresd Gustafsson for att f6 tillstind
en overltimnins av klubbens
material

$ 172 Fullmakt ptusgiro

Evelina Svantesson har tagit Over medlemsregistret och behOver diirfor Atkomst
knutet

till

till

det plusgirokonto som iir

medlemsregistret.

Besliits altliimnafullmakttillEvelinaSvantessonatttecknaplusgirokonto 1362905-0.
Besliits att ge Evelina Svantesson beh0righet

till e-redovisning ftr plusgiro

136

29 05-0

Besliits att Rose-Marie Johansson tar fram blanketter och skickar in n6r blanketten
ar komplett med bilagor.

$ 173 Ovriga

Frigor

Rose-Marie vill ha in kvitton av de som har utliigg fiir klubbens riikning snarast s6 de kan
bokfiiras pb2014.

$ 174 Niista miite

Besliits aft nasta m0te ska var den 13ll 2015 kl. 19:00

$ 175 Miitets avslutande

ordftirande Harald Andersson tackar fbr visat intresse och avslutar m0tet.

Vid protokollet
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