
Protokoll Nr 9/2014

Protokoll ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben ftr Shih Tzu den l2l8 2014

Niirvarande: Ordforande Harald Andersson, Vice ordf. Christer Gummesson, Sekreterare Mia Hagman, Kass0r

Rose-Marie Johansson, Ordinarie ledamOter Michael Wikstrdm, Hans Almgren Suppleant Evelina Svantesson,

Eva Wedin

Anmiilt fdrhinder: Ord. ledamot Dan Svrirdh

$1 16 Sammantriidet tippnas

Ordftirande hiilsade de niirvarande vtilkomna och fiirklarade m6tet for tippnat.

$ 117 Val av protokollfdrare

Utsflgs Mia Hagman

$ 118 Val av justerare jiimte ordfiirande

Utsfl gs Christer Gummesson

$ 119 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes

$ 120 FiiregAende protokoll frfln 10/62014

Godkiindes och lades till handlinsarna

$ l2l Rapporter

A) Kassiirens rapport
Balans- och resultatrapporl redovisades. Bil I & Bil 2 Den ekonomiska redovisningen Iom2014-07 -31

kommer att skickas till revisorerna fdr genomging.

B) Ordfiirandes rapport/ Medlemsregistrator
Klubben har ca 47 5 medlemmar

C) Sekreterarens rapport
Inget att rapportera

D) Rapport AU
Har inte haft nisot mtite.

E) Rapport AK
Inget att rapportera. Kontrollera vad som hdnde med det RAS-material som skickades in 2011

F) Rapport UK
Juniorhandlingsgruppen hflller pi att sammanstdlla ett frigeformuliir som ska skickas till de kretsar

som anordnat juniorhandling.

G) Bulletin
Arbetet p6gir med nr 3. Tidningsgruppen hflller pi med att sammanstdlla det inskickade materialet,



H) Webbgrupp
Har inte haft nigot mtite.

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

O Ansavarslistan
Gicks igenom. Kommer fr.o.m. ntistamOte vara en egen punkt p6 dagordningen

S r22 SKK r25 hr

Stockholmskretsen har Onskat mer information men de har fbtt den information som vi som Specialklubb har
fetr.

Besliits att Harald Andersson kontaktar Stockholmskretsen for att h6ra om de kommer att ha en rasmonter.

$ 123 Ansdkan bidra 6vre Norra Kretsen

Besliits att bidra med 1500: -

$ 124 Bulletin

Styrelsen har fatt ett flertal reaktioner pi nummer 2 av Bulletin.

Styrelsen har blivit kontaktad av Aurells tryckeri som har liimnat offert p6 eget initiativ.

Fastslogs att tidningsgruppen tar till sig de isikter som kommit fram grillande material, konekturlasning.

Fastslogs att tidningsgruppen kontaktar de som skickat in material innan nlgra redaktionella andringar g6rs si
att dessa gOrs i mOjligaste samfiirstind.

Beslutades att enda gingen hunden p6 fdrsta sidan ska namnges iir nr I varje 6r som pryds av Arets Shih Tzu.

Beslutades att utlysa ttivling ftir foto till ftrsta sidan av nummer 4.

Beslutades att vinnande bidrag belOnas med ett presentkort pi 500: - att anviinda i vir webbshop,

$ 125 Utbildning Avelsfunktioniir

Beslutades att tillfrAga Susanne Sarmell om hon vill 96 utbildningen nu i hdst,

$ 126 Ansvarsomriden suppleanter

Fastslogsatt Evelina Svantesson och Harald Andersson fortsiitter att siitta in Evelina Svantesson i hur registret iir
upplagt

Beslutades allBva Wedin 6terkommer med ftirslag till niista mdte, Arbetar under tiden med att faigbng
verksamhet i Mellersta Norra Kretsen



$ 127 Arkiverat material

Beslutades att bordliigga frhgan di Christer Gummesson inte har haft kontakt med Therdse Gustafsson.

$ 128 Upphovsriitt Raskompendium

Beslutades att bordliigga futryantill niista mdte

Besfutades aIttillfuhgaAK samt revisorer om deras 6sikter.

$ 129 Skrivelse frin juniorhandlingsgruppen

Beslutades att Michael Wikstr0m skriver svar och skickar till juniorhandlingsgruppen.

$ 130 Ovriga frigor

Arsmiite

Beslutades att 6rsm0tet 20 l5 ska vara den 1714.

Beslutades att bordltigga frigan om vilken ort 6rsm0te skall vara pi till niista styrelsemote

Beslutades att ge ekonomiskt bidrag till I bil fr6n varje krets.

$ l31Niista miite

Besldts att nAsta mOte ska var den 819 2014 kl. l9:00

$ 132 Miitets avslutande

Ordlorande Harald Andersson tackar fiir visat intresse och avslutar mOtet.

Vid protokollet

MiaHagman
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