Protokoll Nr 4/2014
Protokoll ftirt vid telefonsammantrtide med Specialklubben lor Shih-Tzu den25l3 2014

Niirvarande: Ordft)rande Harald Andersson, Vice ordf, Hans Almgren, Kassdr Rose-Marie

Johansson,

Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledamiiter Michael Wikstr6m, Dan Svtirdh Suppleant Christer Gummegson

$ 48 Sammantriidet iippnas
Ordfbrande hiilsade de niirvarande viilkomna och fiirklarade mtitet fiir 6ppnat.
$ 49 Val av protokollftirare

Utsflgs Mia Hagman
$ 50 Val av justerare jiimte ordfiirande

Utsflgs Dan Svtirdh
$ 51 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes
$ 52 Fiiregiende

protokollfriln 3/3 2014

Godkiindes och lades till handlinsarna
$ 53 Rapporter

A) .Kassiirens rapport
Kass0ren gick igenom balans- och resultatrapporter per 2014-02-28.

B)

Bil I & Bil 2

Ordftirandes rapport
Svar p6 skrivelse fr6n Bo Gullmar 5r skickat

C)

Sekreterarensrapport
Blommor iir skickade till Margrethe Svendsen som tack fiir de arbetsinsatser hon gjort under mhnga 2r
och pi minga olika siitt.
Ett tack har kommit fr6n henne

D)

Rapport AU
Har inte haft n6got mOte.

E)

Medlemsregistratorns rapport
Medlemsantalet ligger

pi

strax under 500 medlemmar.

F) RapportAK
Inget

G) Rapport UK
Janh Stddv och Eva Borg Liljekvist iir nya domare p6 v&r ras.

H)

Bulletin
De har kommit mejl frfln n6gra personer som anmiilt sitt intresse attvara med i tidningsgruppen.

Christer Gummesson kontaktar de och iterkommer med namn

D

WebbgruPP

J)

RapPort

till n6sta mdte'

nya, Nbsta mdte tir
Harnat m&etr. $verforing ptgir med att fiira 6ver frln den gamla sidan till den
den 3 l/3.

frin

kretsarna
Inga rapporter. Ny kretsansvarig kommer att utses efter 6rsm0tet'

$ 54 Anmiilan

till utstiillning via SKK

Vi har f&tt prisuppgifter fr6n SKK. En licens kostar 5900:- och minimiavgiften
Besliits att inte kOpa in program

di

61

2000:-/utstiillning'

detta skulle bli en alltflor stor kostnad for kretsarna'

$ 55 Bulletin

och id6er vflra medlemmar har lrunt
Christer Gummesson vill att vi i samband med 6rsm0tet ta.r upp vilka tankar
vir klubbtidning.
frAgan'
Besliits att ge Christer Gummesson tid i samband med 6rsm0tet att diskutera
$ 56 Profilprodukter

Utkast

till avtal

har kommit.

produkter som bestblls
Besliits att Christer Gummesson diskuterar vilka volymer som iir aktuella fiir "h6rda"
med loggan tryckt P6.

Bestiits att Christer Gummesson tar upp detta p5 irsmotet'
$ 57 Program siindag Pfl Arsmdte

Besliits att diskutera kretsarbete
$ 58

Ovrigt flrsmdte

vinster
Rosetterna till toppvinnarna har kommit hem. Royal Canin sponsrar med
Lindqvist ordnar med blommor.
$ 59 Kretsombud
Eva wedin har anmalt sitt intresse att bli kretsombud fiir Mellersta Norra.

Besliits att utse Eva Wedin som kretsombud for Mellersta Norra kretsen'
g 60 Ovriga

frigor

Inga Ovriga frigor fanns.
$

6l Niista miite

Besliits att ndsta m0te ska var den
$ 62 Mdtets avslutande

514

2014

kl'

12:00

till lotteriet' Ewa Marie

Ordft)rande Harald Andersson tackar for visat intresse och avslutar mdtet'

Vid protokollet

U'*.,
MiaHagman
2014-03-30

Dan Svtirdh, justeringman

