
Minnesanteckningar från UK:s telefonmöte 26 juni 2012 

 

 

Närvarande: Mia Hagman,  Lillvi Dellgren, Lena Rehn, Lisette Eriksson 

 

 

 

Mötet gick igenom den av styrelsen utsända ”Arbetsbeskrivning för 

Utställningskommittéen”. 

 
”UK ska lämna en ekonomisk redogörelse för varje utställning arrangerad 

av SST samt lämna en rapport om hur respektive utställning har fungerat.” 

En ekonomisk redogörelse kan lämnas i de fall där kretsarna lämnar in budget 

och resultatredovisningen. UK får påminna kretsarna. 

Hur utställningarna fungerat får bli hörsägen om ingen från UK varit 

närvarande. 

 
”UK ska arbeta fram en domarpolicy för våra Specialutställningar. Vilka 

anser vi vara specialdomare på Shih-Tzu i Sverige?” 

Kretsarna är suveräna att själva föreslå vilken domare de vill ha till sin 

utställning. 

Vi anser att en Domarpolicy blir subjektiv. Kretsarnas domarförslag ska lämnas 

in till UK som kontrollerar att domaren är behörig att döma innan kontrakt 

skrivs. Naturligtvis är UK behjälpliga de kretsar som anser sig behöva hjälp. 

En ”specialdomare” anser vi vara en som varit/är uppfödare på rasen och/eller 

levt mycket nära och har/haft ett speciellt intresse för rasen. 

 
”UK ska vara uppdaterade på vilka som dömer vår ras i Sverige, och 

försöka vara uppdaterade på domare från andra länder” 

Mötet ansåg det självklart. 

 
”Arbeta fram en profil för våra utställningar, hur vi vill att de skall se ut, vad 

vi är speciella på” 

Mötet konstaterade att känslan av en specialutställning är viktig. 

Vi funderar vidare på detta tills nästa möte. 

 
”Hjälpa de kretsar som önskar samarrangemang eller föreslå sådana.” 

De flesta kretsar har sina utställningar i samband med någon av SKK:s 

länsklubbars utställningar. 

 

Mötet diskuterade även de varierande anmälningsavgifterna. 

När förslag på olika anmälningstider och avgifter likt SKK  kom på tal, 

bestämdes att de dåvarande anmälningsavgifterna skulle vara vid 1:a 



anmälningstiden därefter höjdes den till den 2:a anm.tiden. Det blev dock aldrig 

aktuellt med olika anmälningstider av olika anledningar. Dock blev det 

variationer på anmälningsavgifterna. Mötet anser att de kretsar som arrangerar 

sina utställningar inomhus kan ta en liten högre avgift p.g.a lokalkostnader. 

Vi tycker följande avgifter skall gälla: 

 

  Inomhus  Utomhus 

Valp  150 kr  150 kr  

Junior  300 kr  280 kr  

Unghund  300 kr  280 kr 

Öppen kl  300 kr  280 kr  

Champion kl 300 kr  280 kr 

Veteran kl  200kr  200 kr 

 

När det gäller Tibethund 2012 där avgiften är högre, finns förståelse eftersom 

det arrangeras ihop med de andra Tibetanska raserna och det är jubileum i år. 

 

 

SKK har godkänt SST:s ansökan om utställningar 2014. 

Se bilaga 

 

 

Nästa möte 8 augusti   kl 20:00 

 

 

Vid pennan 

Lillvi Dellgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  


