
Protokoll Nr 2/2015

Protokoll ftjrt vid telefonsammantriide med Specialklubben ftir Shih-T2 den 312 2015

Niirvarande: Ordfbrande Harald Andersson, Vice ordf Christer Gummesson, Kass0r Rose-Marie Johansson,

Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledamOter Dan Svdrdh, Hans Almgren samt Michael Wikstr0m

Anmiilt ftirhinder: Eva Wedin

Ej anmiilt fiirhinder: Evelina Svantesson

$ 18 Sammantriidet iippnas

Ordfiirande htilsade de ndrvarande viilkomna och florklarade mdtet for tippnat.

$ 19 Val av protokollftirare

Utsflgs Mia Hagman

$ 20 Val av justerare jiimte ordftirande

Utsigs Christer Gummesson

$ 21 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes

$ 22 Fiiregflende protokoll frfin l3/12015

Godkiindes och lades till handlinsarna

$ 23 Rapporter

A) Kassiirens rapport
Budgeten gicks igenom. Diskuterade vissa revideringar. Budgeten kommer att justeras och tas upp pa

niista mOte.

B) Ordfiirandesrapport
Ordforande informerade att han har tagittillbaka medlemsregistret. Klubben ligger lite efter niir det

giiller utskicka av fiirnyelse av medlemsavgifter men vi btirjar komma ifatt,

C) Sekreterarensrapport
Inget att rapportera

D) Rapport Medlemsregistrator
Se under ordftirandes rapport

E) Rapport AU
Har haft mOte. Verksamhetsberiittelse och Verksamhetsplan ftir 2015 har tagits fram.

F) Rapport AK
Inget att rapport

G) Rapport UK
Hiller p i alt ta fr am verks amhetsberiitte I s en.



H) Bulletin
Christer Gummesson htller pi att sammanstiilla materialet.

I) Webbgrupp
Har inte haft nflgot m0te. Alla kretsarna iir nu Overftirda till nya hemsidan. Avelskommittdns sida tir
ocksi utlagd. Nya webbmasters iir Malin Enberg fOr 6we Norras sida och Tini Marstrand ldr
Stockholmskretsen sida.

Den nya anmiilningsblanketten iir nu utlagd och verkar fungera tillfredsstiillande.
Arbete pigir med att fbra tiver UK sidor till den nya hemsidan men di det iir mycket material s6 tar det

mycket tid att fiirdigsttilla.

J) Rapport frfin kretsarna
Rapporter har inkommit fr6n ftljande kretsar: Ovre Norra, Stockholm, 6stra samt Vtistra

K) Ansvarslista
Inget tillagt

$ 24 Medtemshantering av SKK

Di det har varit problem med att f6 medlemshanteringen att fungera i klubbens regi si har styrelsen tagit in offert

fran SKK

Besldts a|t anta offerten fr6n SKK

Besltits att Mia Hagman kontaktar SKK och informera om styrelsens beslut och att i samarbete med SKK tar

fram en tidsplan

$25 Redaktdr Bulletin

Klubben st6r ft)r tillftillet utan redaktdr di Patrik Lundbladh har avsagt sig arbete av personliga skiil.

Klubben har ffitt offert frin Printforce Tryckeri fiir kostnaden aII gora layouten samt trycka vir tidning.

Besldts att from nr 1-2015 trycka Bulletin p5 Printforce Tryckeri.

Besliits a|t anta offerten pi kostnad for layout och l6ta Printforce Tryckeri gOra layout i for nr l-2015

Besliits att annonsera i Bulletin nr I efter ny redaktdr

$ 26 Examinatorer/aspirantdomare

Besliits att uppdatera listan. Bilaga I

$ 27 Arkiverat material



Bordlades till niista mOte.

$ 28 Fullmakt plusgiro medlemsregister

Besldts att 6terkalla fullamakt fdr Evelina Svantesson di klubben beslutat attldgga dver medlemshantering pi
SKK.

$ 29 Arsmiitet

Besliits att godkiinna Verksamhetsberiittelsen fdr 2014

Besliits att godkiinna Verksamhetsplanen ftjr 2015

Besldts att Mia Hagman bestiiller blommor till 6rsm0tet

Besldts att Mia Hagman letar efter n6gon som kan leverera smdrgAsar till irsmdtet.

Besliits att Mia Hagman skickar ut till kretsarna att klubben sponsrar en bil frAn varje krets.

$ 30 Utstiillningsprogram 2017

UK har samlat in och sammanstiillt 0nskem6len till utstdllningsprogram for 2017 fr6n kretsarna.

Besliits att godkdnna det fiireslagna utsttillningsprogrammet

Besliits att Mia Hagman ansOker hos SKK om utstiillningsprogram20l7

$ 31 Stockholmskretsen

Vid deras ordinarie kretsmdte si fick de inte ihop till en kretsledning. Susanne Sarmell, Ewa Marie Lindquist
samt Lilian Nordell har erbjudit sig att hjiilpa till att forsdkatafram medlemmar som kan ingi i en kretsledning

alternativt arbeta som kretsombud.

Besltits alt anta erbjudande fr6n de ovan namlgivna personer om var behjtilpliga.

Besldts att styrelsen tiven den arbetar med att hitta en l6sning.

Besliits att annonsera i Bulletin samt p6 kretsen hemsida efter medlemmar sorn iir villiga att stiilla upp.

Besldts att i Bulletin samt pi hemsidan annonsera efter medlemmax som iir villiga alt ingh i en utstiillningsgrupp

som affangerar kretsens utstiillningar.

Besliits att om ingen l0sning hittats till den l5/3 2015 s6 ska kretsen Overliimna sin kassa och fiira tiver pengar

till klubbens plusgiro.

Besliits att Rose-Marie Johansson kontaktar Irene Crambeft om detta.

$ 32 Ut0kning av rasregister



Ans0kan har inkommit fr6n Sara Nordin om att utOka sitt rasregister med Shih Tzu.

Besliits att tillstyrka ansdkan med tilliigg att hon 96r elev pi nigon av klubbens Specialutstdllningar ftirslagsvis
Tibethund 2015 eller Sala 2016.

$ 33 dvriga frfrgor

Inget togs upp under Ovriga frAgor

$ 34 Niista mdte

Besliits att nAsta mdte ska var den 313 2015 kl. 19:00

$ 35 Miitets avslutande

Ordforande Harald Andersson tackar for visat intresse och avslutar m0tet.

Vid protokollet

Mia Hagman, sekreterare

2015-02-19

Christer Gummesson, justeringman


