
Protokoll Nr 8/2014

Protokoll ftrt vid telefonsammantriide med Specialklubben fttr Shih Tzu den 10/6 2Ol4

Niirvarande: Ordft)rande Harald Andersson, Vice ordf. Christer Gummesson from $ 6 H, Sekreterare Mia
Hagman, Ordinarie ledamdter Dan Sviirdh, Michael Wikstrdm from $ 6 B, Hans Almgren Suppleant Evelina
Svantesson,

Anmiilt fiirhinder: Kass0r Rose-Marie Johansson, Suppleant Eva Wedin

$101 Sammantriidet iippnas

ordfiirande hiilsade de niirvarande vtilkomna och ftirklarade m6tet ftir dppnat.

$ 102 Val av protokollfiirare

Utsflgs Mia Hagman

$ 103 Vat av justerare jiimte ordfiirande

Utsigs Dan Svtirdh

$ 104 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes

$ 105 Fiiregflende protokoll frin 6/52014

Godkiindes och lades till handlinsarna

$ 106 Rapporter

A) Kassiirens rapport
Di kassOren inte var niirvarande si lades de ekonomiska rapportema till handlingarna. Bil I &Bil2

B) Ordfiirandes rapport/ Medlemsregistrator
Klubben har ca475 medlemmar

C) Sekreterarensrapport
Informerade aItLoIla Holding T0rnqvist iir utesluten ur SKK.

D) Rapport AU
Har inte haft nheot m0te,

E) Rapport AK
Inget att rapportera

F) RapportUK
Rapport iir skickad till styrelsen och utlagd pi hemsidan

G) Bulletin
Tidningen iir under tryck. G6vomedlemmar har fallit bort och kommer att ltiggas ut pi hemsidan.

H) Webbgrupp



DA flera att gruppens medlemmar har haft hdg belastning i arbetslivet s[ har det inte varit n6gon m6te.

I) Rapport frin kretsarna
Rapporter fr6n Ostra, Stockholm, Viistra samt S6dra.

$ 107 SKK r25 hr

Harald Andersson har varit i kontakt med Stockholmskretsen. Som onskar mer information. De har ffitt den
information som kommit till klubben.

Besliits att klubben tar eventuella kostnader som iir fiiranledda av SKK:s 125 6rs firande.

$ 108 Anstikan bidra 6vre Norra Kretsen

Besfiits att bordlxgga frhgantill niista mdte d6 kassriren inte iir ndrvarande

$ 109 Skrivelse fr6n juniorhandlingsgruppen

Skrivelse har inkommit fr6n juniorhandlingsgruppen r0rande beslut om att anordna miniorhandling. protokoll
712014 S 98

Beslutades att Michael Wikstrtim skriver svar som godkdnns av owiga i styrelsen innan det skickas till gruppen.

$ 110 Tidningsgruppen

Faststiilldes att tidningsgruppen under 2014 best6r av Christer Gummesson, Anette Fogelberg samt Malin
Enberg

$ 111 Ansvarsomrflden suppleanter

Beslutades att Evelina Svantesson tar dver medlemsregistret med hjiilp och st6d av Harald Andersson

Beslutades att bordliigga vilket ansvarsomride Eva Wedin ska ha dd hon inte iir niirvarande

$ 112 Arkiverat material

Harald Andersson och Mia Hagman har via mejl ftrsdkt fA svar av Theresd Gustafsson huruvida det arkiverade
materialet i HGF huset Ar hAmtat. Men ingen har f6tt det bekriiftat.

Besldts att Christer Gummesson kontaktar Theresd Gustafsson i iirendet och hdmtar det om det finns hos Theresd
Gustafsson om det finns diir.

$ 113 Ovriga frflgor

Profilprodukter

Christer Gummesson vill att liinken till shopen flyttas si den ligger under Klubbshop pi hemsidan

Besliits att Mia Hagman dndrar detta p6 hemsidan.

Ansvarslista

En ansvarslista iit framtagen fdr att s?ikerstiilla atttagna besluts genomfbrs och visar vbm som iir ansvarig fbr
detta.



Besldts attldgga in ansvarslistan som punkt efter owiga frigor ftr att h6lla den levande och aktuell.

$ 114 Nflsta mdte

Besliits att niista m6te ska var den l2lg 2Ol4 kl. l9:00

$ 115 Mdtets avslutande

ordfiirande Harald Andersson tackar ftir visat intresse och avslutar m6tet.

Vid protokollet

{..-"---

MiaHagman

2014-06-22

Dan Sviirdh, justeringsman


