Protokoll ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben ftir Shih Tzu den 15/10

Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, ThereseGustafsson,Sture Wistrand,
Mia Hagman, Rose-Marie Johansson,Hans Almgren
Anmiilt fiirhinder: Alette Hikansson

$ L Sammantriider Oppnas
Ordftirande htilsade de ntirvarande viilkomna och fdrklarade mdtet for 0ppnat.

$ 2 Val av protokollfiirare
Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststdllandeav dagordningen
Dagordningen faststiilldes

$ 4 Fiiregflende pyofpkoll 6-7llV20l2
Godkiindes och lades till handlinsarna.

$ 5 Rapporter
A) Kassiirenrapport
Kort genomgingav ekonomin.
B) Ordfiirandes rapport
Ordforanderapporteradefian triiffen i Skine. Det var ett positivt mOteoch nigra deltagareville ha 14
dagarpb sig att funderapi hur och om de skulle kunnamedverkatill att kretsensverksamhetkommer
ig6ngigen.
C) Sekreter4rensrapport
Ingetatt rapportgrafiirutom det somfinnsp6 diarielistan.
D) Kretsansvarig
Ingenrapport d6 AnpJtepnmiilt forhinder.

$ 6 KretsombudSddra
PierreRubdrhar avsagtsig sitt uppdragsomkretsombud.
Besliitsatt bordliiggafrigan till niistam6temedhiinvisningtill ordlorandes,uOOo*,
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$ 7 Anmiilningsavgifterutstillning
Anmiilningsavgifterna
ftir valp resp.veterantogsupp d6 detinte var protokollftirtvilka
anmiilningsavgifter
somskullegiilla for deklasserna20l3

Besliits att anmlilningsavgiften for valpar ska vara 150: - oavsett om utst?illningenhills utom- eller
inomhus.
Besldts anmiilningsavgiften ftir veteranerska vara 200: - oavsett om utstiillningen h6lls utom- eller
inomhus.

$8 Arsmdtet
Ntir Nils-Olof skulle boka Elmia for vflrt irsmiite s6 visar det sig att den renovering av konferenslokalernasom
skulle vara ftirdig till april har blivit fdrliingd och kommer attphgh under hela 2013.
Besl0ts att Nils-Olof tar fram flera offerter pi hotelVkonferensg&rdar i Jdnkiiping dlir vi kan hilla v6rt 6rsmdte.

$ 9 Avelskonferens
Separagraf8.
i Jiinktiping diir vi kan h6lla vir
Bestiits att Nils-Olof tar fram flera offerterp6 hotelltkonferensgflrdar
avelskonferens.

$ 10 Utbildning Certifierad utstiillningsadminstratiir
Klubben har fbtt inbjudan fr6n STOKK angiende ovanstiende utbildning. Kraven for att fi 96 denna utbildning
var att man var utbildad ringsekreterare och vana alt affangera utstiillningar
Besl0ts att inte skicka nflgon di kravlistan var sv6r att uppfylla.
Uppdrogs styrelsensamt kretsarna alttiltap& niirstiende liinsklubbar di iiven de anordnarkurser for Certiherade
utstiillningsansvarigamen oftast utan ovanstflendekravlista.

$ 11 Skiitselrfrd
Diskuterade
hrn sktitselr6den
skautformas.
Besldtsdet skavaramedinformationom klubben.
Besl0tsatt det inte ffir forekommaproduktreklam.
Uppdrogstill Nils-Olof Bratt att nrbetafram ett ftirslagtill ndstam0te.

$ 12 Ovriga frflgor
Diskuteradesu{formningen pi kretsarnashemsidor. F0rslag finns pi att anviinda Owe Norras sida som mall.
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Besliits att det iir upp till varje krets att sjiilva bestlimmaom de vill behtlla den sida de har idag eller om de vill
tindra.

$ 13 Niista sammantriide
Niista sammantrddebeslOtstill den 5/11 kl 19:00

$ 14 Sammantriidet avslutas
Nils-Olof tackar alla de niirvarande och avslutar sammantriidet.
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Justerat
den L. . .Y.. .t. .( ..Y... 2012

Nils-Olof Bratt ordf.

Mia Hagman sekr.

