Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i
Giiteborg

Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson,Anette Hdkansson,
ThereseGustafsson,Sture Wistrand, Mia Hagman,
Hans Almgren via telefon under paragraferna1 tom 7
Anmiilt ftirhinder: Rose-Marie Johansson
Adjungerad: Leslie-Anne Bergquist, sammankalande AK under paragraf 15

$ 1 Sammantriider Oppnas
ordftirande hiilsade de niirvarande v?ilkomna och ftirklarade mOtet ftir 6ppnat.

$ 2 Val av protokollfiirare
Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststtilldes efter att ha flyttat punkten med AK till niist sista punkten samt n6gra tilliigg under
Owiga frdgor.

$ 4 F0regiendeprotokoll 20120917
Godkiindesoch ladestill handlinsarna.

$ 5 Rapporter
A) Kassiiren rapport
Dd kass0ren inte var ntirvarande fanns ingen ekonomisk rapport.
B) Ordfiirandes rapport
Ordforande vill att alla i sty'elsen tiinker p& hur vi formulerar oss i mejl si att vi inte sirar nigon.
C) Sekreterarens rapport
Adress anmiilan iir giord till SKK och iindring av klubbens adressiir gjord pi hemsidan.

D) Medlemsregistratornsrapport
Klubbenhar ca 550medlemmar
E) Bulletin
D6 vi tir mitt emellan 2 nummer s6 fanns inte si mycket aq rapportera.

{,{10J

F) Hemsidan
Nils-olof kontaktar Johanna fOr att h6ra hur arbetet fortskrider.
G) Kretsansvarig
Det iir i dagsliigetca 15 personeranmtilt sig till faffen i Sk6ne

$ 6 Styrelsens inre arbete
Genomgflngav befattningsbeskrivningarnaftir ordftirande, vice ordftirande,
sekreterare,kretsansvaris samt hur
arbetet i styrelsenfungerar rent generellt.
A)

Det tir viktigt att ordfiirande involverar styrelsen i det han gtir i sin egenskap av ordforande

B)

Sty'elsens medlemmar m6ste bli mer selektiva i vira mejlkonversationer, si att beslutsfragor
behandlas
pk vtna styrelsemdten.Niir det giiller protokollen s6 tir det viktigt att allasvarar p6
mejlen oavsett,om
man vill tilldgga ndgot eller godkihner det som det iir.

c)

Det som vi m6ste arbetamed st?indigtiir medlemsvdrdoch dtlr styrelsenhar ett ansvar att se till
personema i kretsarna kiinner ett engagemang. Olika ftirslag p6 aktiviteter diskuterades och
n6gra
ftirslag var, tipspromenad, triiffar som viinder sig till Shih Tzu agarediir medlemskap inte iir ett krav.
Att g0ra en egen aktivitetsruta under lcretsarnassidor i Bulletin, deirkretsarnas aktuella aktiviteter
st6r.
for att synliggiira och som en piminnelse for v6ra medlemmar ute i kretsarna

D) Att genomftira en avelskonferensunder 2013
Uppdrogs Anette Hflkanssonatt komma med revidering ftr befattningsbeskrivningftir Kretsansvarig.

$ 7 Delegeringsordning
A)

Styrelsengick igenom den befathringsskrivning ftir UK som finns i klubbpiirmen samt pfl UK:s
sida. Vi
konstaterade atI iiven om utstiillningar iir styrelsens ansvar si Ar kretsarna suveriina att sjiilva bestiimma
domare. Kretsarna m6ste bli biittre pi att skicka in budget ftir utstiillningarna samt iiven skicka den
ekonomiskarapporten till LIK efter genomforda utstiillnin gar nar allt underlag har inkommit till kretsen.
Besliits att de av styrelsenfastslagnaanmiilningsavgifterna f6r 2013 skall finnas med i Bulletin
samt
den information som finns ftir de som anmtiler, t.ex. flerhundsrabatt med mera.
Besliits att UK ska ftira diarielista tiver in & utgiende post som inte gar via sekreteraren
Uppdrogs UK att hitta viigar fdr att 6ka kommunikationen med kretsarnas utsttillningsgrupper infor en
utsttillning

B)

Styrelsen gick igenom den befattningsbeskrivning som finns ftr AK. Niir det giiller ansvar ftir
hemsidan,?irAK endastadministrattir ft)r AK:s sida p6 klubbens hemsida.
Besliits att AK ska till styrelsenskicka in rapport varje mdnad, samt minnesanteckningarniir det finns
ntrwa.

Besltitsatt AK skafora diarielistaiiver ingiendeoch utg6endepost,sominte gtr viasekreteraren.
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UppdrogsAK att se6verdenstatistiksomfinnsp5 AK:s sidaoch
uppdateraden.
$8 Arsmtitet
Sty'elsendiskuteradefirsmiitet20I 3
Besliitsatt 6rsm0tet2013kommeratt hillas p6 scandicElmia
den 13 april medstartkl 14:00.Nils-olof bokar
hotellet'Att det skavaramiddagpfl kviillen.Att styrelsenpd
niistamiite fortsiittermed rtttafuamett programtill
sOndagen.
Besldtsatt redaktionsgruppen
tar fram annonstill Bulletin n'mmer 4.
uppdrogs Mia Hagmanarrarbetaframftirslagp6 selaeterare
till

6rsm0te

UppdrogsNils-Olof Bratt all arbetaframftirslagpAmdtesordfiirande
till arsmiitet.

$ 9 Kretsfrigor
Styrelsendiskuterade
det somr0r arbetetute hoskretsarna.
Uppdrogs Anette Hdkanssonatt skickaut piminnelse till kretsamaom
att kretsarnasannonsom ordinarie
kretsmOte,
skavarainfrrt i nummer4 av Bulletin.
UppdrogsMia Hagmanatt kontaktaSiw Westerlundangiendeuppftdarhiiff
i Owe Norrakretsen.

$ 10 Tiivling Givomedlerpskap
Diskuteradesvilket uppltigg som ska gtilla i den tiivling ftir
kennlar som ger gavomedlemskaptill sina
valpkdpare' vinsten iir 1 ars fritt medlemskapi specialklubben
ftir shih Tzu. Start lll2013 och 6ret ut.
Besliits att de kennlar som skiinker gdvomedlemskap fiir en
andel var i lottdragningen.
Uppdrogs Nils-olof Bratt att utforma annonsgiillande tiivlingen
till Bulletin nummer 4.

g 11 Utstlillningar
Diskuteradehur vi skahanteradenbeviljadeutstiillningeni Sodra 2014
samtdetbrev fr6n Skaraborgs
kennelklubbommojlighetenartliiggaenutstiillrringisambandmedderas
denl-3/52015.
Besliitsatt tillfraga6we Norrakretsenom detairintresserade
arttaover Sodrasutstiillningoch arrangera
ytterligareI utstiillningi sin krets.
Besltitsl6taVEistra
diskuteraom de iir intresserade
av en utstiillningsamverkan
med Skaraborgs
kennelklubb.

$ 12 Ovriga frigor
A) Faststiilldes att viveka Lundbergiir ny sekreterarei vasha kretsen
di Maria Johanssonhar avghtr.
B) Faststalrdesan sture wisrranding6ri tidningsgruppen.
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C) Bulletin
Diskuterades
att minskaantarettidningarsomtrycksupp vid varje
nummer.
Besldtsatttrycka700 exemplarav varjenummer
liom nr 4 2012.
D) Kennelregistret
D6 har pd senare flr htint nigra kennelinnehavare
som har annons i kennelregistret inte ftirnyar sitt
medlemskapunder 6r som de har annonsi kennelregisfret.
Besliits att kennelinnehavaresom inte ftirnyar
sitt medlemskapunder iret f6r sin annonsbortplockad
frin kennelregistreti Bulletin4remsidan, samt
under kretsarnassidor med uppftidare. Ingen
flterbetalning kommer att ske d& medlemskap
iir ett lcraven ftir att fii vara med i kennelregistret. Det
aligger varje kennelinnehavare som iir med ikennelregistret
att se till att alla uppgifter iir korrekta och
alt angivna ltinkar iir shih Tzu relateradeoch ej innehdller
reklam ft)r SMS-16n,spelsajtero.dyl.

E) Lundehills Vandringspris
Da HP inte liingre delas ut si har man ftreslagit
fr6n vtistra kretsen att statuterna iindras till excellent.
Besliits att iindra texten i statuterna enligt viistras
ftirslag. Ny skrivning iir: Biista rmghane eller unglik
som tilldelats excellent.
Faststiilldes aft de nya statuterna giillde p6 6rets
utsftilrning i viistra

$13SkiitselrAd
Besliitsatt bordliiggafr6gantill nastam0te.

$ 14 Niista sammantriide
Niista sammantrddebesldtstill den l5l10 kl l9:00

$lsAK
Diskuterade
AK:s arbetsuppgifter
samtavelskonferens
A) Avelskonferens
Diskuterades
uppliiggdatumsamtplats.
Besliitsatt avelskonferensen
skahallasden 16-17november2013pltscandic,Elmia i Jiinkoping.
NilsOlofbokar.
Uppdrogs AK att tafuam ftredragsh8llare till avelskonferensen
inom omradena SRD och avel.

B) RAS
Uppfdljningenp6 RAS dr inskickadmenAK har iinnu inte
fEtt n6gotsvar av SKK.
UppdrogsLeslie-AnneBergquistta fram kopiap6 detinskickade
materialet.
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C) Uppdrogs AK att kontaktaSKK sAatt l?inkarnatill Shih Tm gtillandeHundrasguiden,
samtAtt k6pa
hund?iruppdaterade
enligtdensenaste
rasstandarden.

D) Leslie-Anneinformeradeom att Annika Malrnhiill har fitt i uppdragatt ta fram en farfarskurva.Niir den
iir klar kommerdenatt liiggasut p6 AK:s sida.
E) Leslie-Annebetonadevikten av att fb in veteriniirhandlingargiillandede iirendensomkommer in till
AK. Utanhandlingarfr6n veteriniirkan AK inte arbetavidaremedett inkommittirende.
F) Fastslogsvikten av att allt AK-relateratsomkommertill selffeteraren,
skickasvidaretill AK.

$ 16 Sammantriidet avslutas
Nils-Olof tackar alla de niirvarande under helgens sammantriide och avslutar sammantriidet.

Justerat den

It

Nils-Olof Bratt ordf.
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Mia Hagman sekr.

