Årsmöte 2021

Specialklubben för Shih Tzu

Dagordning vid SST’s årsmöte 2021
1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet.
4. Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordföranden justerar
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet förutom personer enligt §7 mom 4.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 2019 samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 och 2020.
12. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
13. Fastställande av balans- och resultaträkning 2020 samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
14. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.
16. A) beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B) beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C) beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
17. A) fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
B) val av ordförande på 1 år.
C) val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år.
D) val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
18. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.
19. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.
20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-19.
21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar
anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet.

22. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om årsmötet så beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
23. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse
Specialklubben för Shih-Tzu 2020
Styrelsen för Specialklubben för Shih-Tzu lämnar följande verksamhetsberättelse för året
2020.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Michael Wikström (t.om 2020-01-15)
Ordförande
Kathleen Berggren (t.om 2020-01-15)
Vice Ordförande
Kathleen Berggren (fr.om 2020-01-15)
Ordförande
Rose-Marie Johansson
Kassör
Ulla Olsson
Sekreterare
Hans Almgren
Ordinarie Ledamot
Petra Forslund
Ordinarie Ledamot
Nils-Olof Bratt
Ordinarie Ledamot
Hannah Karlsson (t.om 2020-01-15)
Suppleant
Hannah Karlsson (fr.om 2020-01-15)
Ordinarie Ledamot
Josefine Leijon
Suppleant
Klubben hade vid årsskiftet 371 medlemmar, 26 familjemedlemmar, 10
ungdomsmedlemmar, 5 hedersmedlemmar, 26 utlandsmedlemmar samt 7 nordiska
medlemmar. Den ordinarie medlemsavgiften har varit 300 kronor och för familjemedlemmar
50 kronor.
Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten.
Klubben har täckt in hela landet med medlemmar från övre Norrland till södra Skåne.

Klubbens tidning Shih-Tzu Bulletin har utkommit med 4 nummer. Ansvarig för tidningens
layout har varit Linnea Berg. Ansvarig utgivare Michael Wikström (t.om 2020-01-15) och
därefter Kathleen Berggren. Tidningens redaktion har bestått av Kathleen Berggren, Linnea
Berg och Victoria Frimodig. Bulletinen har under 2020 bytt format från A4 till A5.
Verksamhetsberättelser från aktiva kretsar finns i årsmöteshandlingarna.
Under året har hemsidan uppdaterats fortlöpande.
Klubbens kommittéer har arbetat aktivt med respektive sidor. Verksamhetsberättelser för
kommittéerna finns i årsmöteshandlingarna.
Arbetet med att hålla kretsverksamheten engagerande, levande och intressant för våra
medlemmar är ett ständigt pågående arbete.
Arbetet med SRD och avelsstrategier är en kontinuerligt pågående process.
P.ga rådande corona pandemi kunde planerat årsmöte ej genomföras.
Vi har under året genomfört 5 specialutställningar.
Innan Corona bröt ut genomfördes dubbelutställningen i Sala.
Tack vare dispens från SKK kunde vi genomföra 2 utställningarna på Öland och höstens
utställning i Sala flyttades till Vilsta.

Bulletinen 2020

Tryck
Programvara/datakostnad
Post
PRV

Annonser
Kennelregister

Tot
Sidor
Kostnad / sida

Totalt pris/sida

Enbart tryck
inkl porto mm

Bulle 1
12 600,00
0,00
2 000,00
600,00
15 200,00

Totalt Konto
31 573,00 4012
0,00 4012
18 538,00 4012
600,00 4012
50 711,00

Bulle 2
5 760,00

Bulle 3
4 813,00

Bulle 4
8 400,00

5 331,00

5 391,00

5 816,00

11 091,00

10 204,00

14 216,00

3 400,00
2 285,00
5 685,00

3 300,00
2 285,00
5 585,00

1 800,00
2 285,00
4 085,00

4 940,00
2 525,00
7 465,00

13 440,00
9 380,00
22 820,00

-9 515,00

-5 506,00

-6 119,00

-6 751,00

-27 891,00

36,00
350,00
422,22

40,00
144,00
277,28

28,00
171,89
364,43

36,00
233,33
394,89

140,00
225,52
362,22

264,31

137,65

218,54

187,53

199,22

3012
3013

Verksamhetsberättelse UK
UK har under 2020 haft följande sammansättning:
Magdalena Nilsson-Kerttu (Sammankallande)
Josefine Leijon
Linnea Berg
Mia Hagman
UK har under året haft telefonmöten, resterande frågor har tagits via mejlkonversationer.
Arbete med att lägga ut resultat från utställningar, kritiker samt hålla vår sida uppdaterad är ett
arbete som pågår under hela året.
Arbetet med att renskriva kritikerna har sköts av Victoria Frimodig utanför UK.
SST utställningar har under 2020 genomförts på följande orter:
Datum/Ort
Domare
Valpar

Vuxna

2020-02-22 Sala

Cindy Pettersson

7

45

2020-02-22 Sala

Dan Ericsson

7

44

2020-09-05 Böda sand Gunilla Albrigtsen

7

54

2020-09-06 Böda sand Per Lundström

7

57

2020-10-03 Vilsta

4

Hans Almgren

Totalt:

35
203
Vuxna

32 Valpar
Detta ger en minskning på 24 valpar, och en minskning på 105 vuxna under 2020 jämnfört med
2019. Men ändå ett bra antal pga vi ställt in många utställningar pga Covid-19

Magdalena Nilsson Kerttu

Linnea
Berg

Josefin Leijon

Mia Hagman

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

Avelskommittén

Sammankallande:
Kathleen
Berggren Övriga
ledamöter.
Annalena Andersson

Linda
Lindkvist

Carina Bomberg

Susanne
Sarmell

Verksamheten har bestått av 5 telefonmöten med förda minnesanteckningar som
ligger på AKS hemsida.

Vi har gått igenom de SRD-rapporter som inkommit till AK och
redovisat dessa till SKK samt i Bulletinen.
AK har från och med utställningen i Sala påbörjat mätning och vägning
(vägning är frivillig) av våra hundarna på klubbens officiella
utställningar. Detta ska pågå under 2020 och första halvan av 2021. Att det
blir förlängt till 2021 beror på Covid-19.
Pga Covid-19 kunde vi inte genomföra den planerade avelskonferensen i april.
AK har hållit sig välinformerade om vad som händer i vår omvärld med tanke på
att vi är brachychephal ras.
AKS hemsida har uppdaterats och hålls uppdaterad med nyheter.

AK har skickat artiklar till Bulletinen.
AK håller hanhundsregistret uppdaterat.
AKS hälsoenkät finns fortfarande på hemsidan där man anonymt (om man inte själv vill
uppge sitt namn) kan skicka in svar på de frågor som ställs.

På grund av tidsbrist avgår Kathleen Berggren ur kommittén
den 29 september 2020.
Efter diskussioner i kommittén kommer de övriga medlemmarna
fram till att de inte känner sig ha förtroende från
uppfödare och medlemmar så hela kommittén avgår med
omedelbar verkan, 29 september 2020.
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Övre Norra Kretsen

Protokoll Ordinarie Kretsmöte

Datum, Tid & plats
2OZT.O2.L4 KL: 14:0O Tetefor,

§

1.

Mötets Öppnande

Magdalena Nilsson Kerttu hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§

2. Justering

av röstlängd

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades till 7 i antalet. Det ordinarie kretsmötet bestutade att
fastställa röstlängden.

Närvarolista se bilaga

i."

§ 3. Val av ordförande för mötet
Magdalena Nilsson Kerttu föreslås och väljs av det ordinarie kretsmötet som mötesordförande.

§ 4. Val av protokollförare av mötet
Maria Enqvist föreslås och väljs av det ordinarie kretsmötet som protokollförare av mötet.
§ 5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
Det ordinarie kretsmötet beslutade att välia lngrid Nilsson och Towa Granström till justerare och rösträknare.
§ 6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar
Samtliga deltaga re ä r röstberättigade medle

m

mar.

§ 7- Fråga om mötet btivitstadgleentigt uttyst
Den annonserade tiden blev uppskjuten alla kretsens medlemmar meddelades individuellt om ny
kretsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

tid.

Det ordinarie

§ 8. Fastställande av dagordningen
Det ordinarie kretsmötet beslutade att godkänna dagordningen,

§ 9. Verksamhetsberättelse
Magdalena Nilsson Kerttu läser Verksamhetsberättelsen för 2020 se
godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

bilaga

2. Det ordinarie kretsmötet beslutar att

2§ 10. Verksamhetsplan
MagdalenaNilssonKerttuläserVerksamhetsplanenför2021

se bilaga 3.Detordinariekretsmötetbeslutadeatt

godkänna verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna.

§ 11 Årsredovisning med balans och resultaträkning
Kassör Rose-Marie Johansson presenterar räkenskapsutdrag och årsredovisning för 2020 se
Handlingarna fastställs av det ordinarie kretsmötet och läggs till handlingarna.

bilaga

4.

§ 12. Revisionsberättelse
Magdalena Nilsson Kerttu läser revisionsberättelsen se
till handlingarna.

läggs

bilaga

5. Denna godkinns av det ordinarie kretsmötet och

§ 13. Preliminärt beslut om ansvarsfrihet för kretsledningen
Det ordinarie kretsmöJet beslutade att bevilia kretsledningen ansvarsfrihet.

§ 14. Val av kretsledare

(tär)

Valberedningen presenterar sitt förslag till kretsledare. Det ordinarie kretsmötet väljer enhälligt Magdalena Nilsson
Kerttu som kretsledare på 1 år.

§ 15. Val av ordinarie ledamot (2 platser 2 år)
Valberedningen presenterar sitt förslag till ordinarie ledamöter. Det ordinarie kretsmötet väljer enhälligt Maria
Enqvist och Elisabeth Lundqvist Strömberg som ordinarie ledamöter på 2 år.
§ 16. Val av kassör från ordlnarie ledamöter (1 plats 2 åQ
Valberedningen presenterar sitt förslag till sekreterare. Det ordinarie kretsmötet väljer enhälligt Maria Enqvist till
kretssekreterare pä 2 är.
§ 17. Val av suppleant ( 1 plats 2 år )

&lberedningen presenterar sitt förslag till suppleant .Det ordinarie kretsmötet väljer enhälligt losefine Leijon till
suppleant pä2är.
§ 18. Beslut om storlek och val av valberedningen
2 Platser. Detordinarie kretsmötetväljerenhälligt lngrid Nilsson, Elda Estela Högling till kretsensvalberedning. lngrid
Nilsson är sammankallande,
§ 19. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen presenterar sitt förslag till revisor och revisorssuppleant. Det ordinarie kretsmötet väljer enhälligt
Marie Hagman som revisor och Robert Öqvist till revisorssuppleant.
§ 20. Besluta om omedelbar justering av punkterna L4-L9.
Punkterna 14-L9 förklarades av det ordinarie kretsmötet omedelbart justerade. Se

Bilaga

6.

§ 21. Norrlandshunden
Vi awaktar Covid 19 utvecklingen.

§ 22. Övriga fråsor
Fråga

om inköp av skrivare till sekreteraren uppkom. Det ordinarie kretsmötet tillstyrker denna fråga.

§ 23. Mötets avslutande
Magdalena Nilsson Kerttu tackar alla deltagande och avslutar mötet.

Bilaga I
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Ovre Norra Kretsen
Nårvarande SST Övre Norra Kretsen Ordinarie Kretsmöte

Telefonmöte L4/2 -202L

Magdalena Nilsson Kettu
Elisabeth Lundqvist Strömberg
Malin Enberg
Ingrid Nilsson
Rose-Marie Johansson
Towa Granström
Maria Enqvist

B;ilaga2

Övre Norra Kretse*
Verksamhetsberättelse: Specialkluhben För Shih Tzu Övre Norra kretsen 2O2O
Kretsledning 2O2O
Kretsledare: Magdalena

N

ilsson-Kerttu

Sekreterare: Maria Enqvist
Kassör: Rose-Marie Johansson
Ledamöter: Josefine Leijon och Towa Granström
Suppleanter:Elisabeth Lundqvist Strömberg och Malin Enberg
Yalberedning
ingrid Nilsson (sammankallande)
Elda Estela Högling

Vakant

Kretsledningen har haft 5 protokollförda telefonmoten.

Verksamhet 2020
Under 2020 har Specialklubben för Shih Tzu Övre Norra Kretsen genomfört:

en Handlerkurs U2 iBoden
en Pälsvår.dskurs L/2 i Boden
en lnofficiell utställning för alla raser 2/2 i Boden
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Bilaga 3
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Övre Norra Kretsen

Verksamhetsplan: Specialklubben För Shih Tzu Övre Norra Kretsen 2021"

Under

2OZ1-

planerar Specialklubben för Shih tzu Övre Norra kretsen att genomföra:

En Rasspecial2215 i Piteå
En Rasspecial 3/7 a Luleå
En lnofficiell Utställning
Träffar för mediemmar

Bilaga4

Specialklubben for Shih Tzu
Arsredovisning år 2020 Krets: Övre Norra

0

Kontant i kassan
Postgiro
Bank
lnventarier
lnventerat varulager
Fordringar

0

7 194
0

Skutder

1 708
6 023

Summa tilloånoar

-5 580

g 345

B

rNrÅrrrR
Överskott från kl u bbutsfål
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Försålda varor
Övriga intäkter

I

n

ing

20 003
0

450
0
0

0

Rånteintåkter

Summa intäkter

2A 453

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning

0

Bedömningsträffar
Kretsträffar
Avskrivningar, lnventarier
Förändringar i varulager

0

3 237
0
0

336

Öwiqä kostnader

T}LLGÅNGAR
Kontant i kassan
Postgiro
Bank
lnventerat varulager

Skulder

3 573

282A-12-31
0
0

t9 809
0

lnventarier
Fordringar

Summa kostnader

4223
2311

Summa tillqånqar

-118

26 225

Arets resultat (Vinst är negativt och förlusr positivt värde)

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTATfSUMMAKOII}

-16 880

I 345

E
F

Bilaga

.

Revisionsberättelse
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Bilaga 6
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Övre Norra Kretsen
ordina rie kretsmöte

t4l2

2021, Telefonmöte

Följande förklarades av det ordinarie kretsmötet omedelbart justerade

Val av Kretsledare, Ordinarie ledamötet Sekreterare och suppleant

Till kretsledare på L år valdes

Tillordinarie ledamöter för 2år valdes

Till Sekreterare på 2 år Valdes

Till suppleant på 2 år vatdes

Su

pplea ntern as tjä nstgöringsord

3 o s<-h'ne- [-Qrtjo

n in

g beslöts

va

n

ra som följer:

Till Valberedningen Valdes

Samman kallande för valberedning

Till revisor Valdes
Till revisor suppleant

valdes Q-nl.erbö

?

vr'St

Justeras:

Mötesordförande

Av mötet vald justerare

Av mötet vald justerare

Specialklubben för Shih Tzu
Årsredovisning år 2020 Krets: Östra
TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

2020-01-01
0
0
0
0
0
20 925

Summa tillgångar

0

20 925

Skulder

B

INTÄKTER
Överskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Försålda varor
Övriga intäkter

0
0
0
0
0

Ränteintäkter

0

Summa intäkter

0

C

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Avskrivningar, Inventarier
Förändringar i varulager

1 509
0
0
0
0

Summa kostnader

1 509
TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

D

2020-12-31
0
0
0
0
0
19 416

Summa tillgångar

0

19 416

E

Årets resultat (Vinst är negativt och förlust positivt värde)

1 509

F

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTAT(summakoll)

20 925

G

Skulder

Specialklubben för Shih Tzu
Årsredovisning år 2020 Krets: Stockholm
TILLGÅNGAR

2020-01-01

Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar
Skulder

0
0
0
0
542
0

Summa tillgångar

-5 537

-4 995

B

INTÄKTER
Överskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Försålda varor
Övriga intäkter

0
0
0
0
0

Ränteintäkter

0

Summa intäkter

0

C

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Utrangering, Inventarier
Förändringar i varulager

979
0
0
0
0

Övriga kostnader

TILLGÅNGAR

0

979

D

2020-12-31

Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar
Skulder

Summa kostnader

0
0
0
0
0
0

Summa tillgångar

-5 974

-5 974

E

979

F

-4 995

G

Årets resultat (Vinst är negativt och förlust positivt värde)

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTAT(summakoll)

DAGORDNING VID SST/VÄSTRAS ORDINARIE KRETSMÖTE
DEN 30 JANUARI 2021

1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Kretsledningens anmälan av protokollförare för mötet.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
justerar protokollet.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Kretsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, samt revisorernas
berättelse.

9. Frågan om kretsledningens ansvarsfrihet
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i kretsledningen för 2021.
11.
A. Val av ordförande på 1 år.
B. Val av 1 ordinarie ledamot på 1 år Fyllnadsval.
C. Val av 1 suppleanter på 1 år fyllnadsval
D. Val av 1 suppleant på 2 år
12. Val av 2 revisorer.
13. Val av valberedning. Om minst 3 personer varav 1 sammankallande på 1 år
14. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13—15.
15. Motioner eller ärenden som av kretsledningen hänskjutits till ordinarie kretsmöte
16. Övriga frågor. Frågor kan tas upp till behandling men inte till beslut.
17. Mötet avslutas

Specialklubben för Shih T zu
Årsredovisning år 2020 Krets: Västra

TILLGÅNGAR

2020-01-01

Kontant i kassan
Swedbank

9 228

Inventarier
Inventerat varulager

1 663

Fordringar
Skulder

7 143

39 300
1 225
-516

Summa tillgångar

58 043

INTÄKTER
Överskott från klubbutställning

Bedömningsträffar
Kretsträffar

Försålda
varor
Övriga intäkter
Ränteintäkter

6 400
7 650
600

0

Summa intäkter

14 650

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning

Bedömningsträffar
Kretsträffar

Avskrivningar, Inventarier
Förändringar i varulager
Övriga kostnader

4 400
2 052
346
400
8 469

TILLGÅNGAR
Kontant i kassan

Bank
Inventarier
Inventerat varulager

Fordringar
Skulder

Årets resultat (Vinst är negativt och
förlust

Summa kostnader

15 667

2020-12-31
4 587
5 072
1 317
38 900
7 150
positivt värde)

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTAT summakoll

Summa tillgångar

57 026
1 017

58 043

c

D
Revisionsberättelse 2020

Specialklubben för Shih Tzu Västra kretsen

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt kretsledningens förvaltning för
året 2020. Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och verksamhet i kretsen. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker att
resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Kretsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar,
varför vi tillstyrker att kretsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Göteborg 2021-01-30
Petra Forslund

Annika Malmhäll

Förslag på ny kretsledning Västra kretsen 2021 från

valberedningen

Funktion

Namn

Förslag

Kretsledare 2021

Rita Bokdalen

1 år

Sekreterare
Susanne Andreasson
ytterligare I år
Kassör Nils-Olof Bratt ytterligare 1 år Ordinarie ledamot Camilla Sjunneborn fyllnadsval
år
Ordinarie ledamot
(Vice kretsledare)

Stig-Erik Olsson

ytterligare 1 år

Suppleant

Marie Thunell

Suppleant

Kate Johannesson

Suppleant

Ninja Winghav Nyhlén 2 år

Revisor

Annika Malmhäll

Revisor

Petra Forslund

Valberedningen
Ulla Olsson (sammankallande)

Petra Forslund
Ulrika Ovring Thenander

fyllnadsval 1 år
ytterligare 1 år (har inget tel.nr)

I år

Specialklubben för Shih Tzu
Årsredovisning år 2020 Krets: Småland
TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

2020-01-01
0
0
0
0
0
4 576

Summa tillgångar

0

4 576

Skulder

B

INTÄKTER
Överskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Försålda varor
Övriga intäkter

5 763
0
0
0
0

Ränteintäkter

0

Summa intäkter

5 763

C

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Avskrivningar, Inventarier
Förändringar i varulager

0
0
0
0
0

Övriga kostnader

0

TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Postgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

Summa kostnader

0

D

2020-12-31
0
0
0
0
1 002
9 337

Summa tillgångar

0

10 339

E

Årets resultat (Vinst är negativt och förlust positivt värde)

-5 763

F

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTAT(summakoll)

4 576

G

Skulder

Specialklubben för Shih Tzu
Årsredovisning år 2020 Krets: Södra
TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

2020-01-01
0
0
0
0
600
15 749

Summa tillgångar

0

16 349

Skulder

B

INTÄKTER
Överskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Försålda varor
Övriga intäkter

0
0
0
0
0

Ränteintäkter

0

Summa intäkter

0

C

KOSTNADER
Underskott från klubbutställning
Bedömningsträffar
Kretsträffar
Avskrivningar, Inventarier
Förändringar i varulager

0
0
0
0
0

Övriga kostnader

0

TILLGÅNGAR
Kontant i kassan
Plusgiro
Bank
Inventarier
Inventerat varulager
Fordringar

Summa kostnader

0

D

2020-12-31
0
0
0
0
600
15 749

Summa tillgångar

0

16 349

E

0

F

16 349

G

Skulder
Årets resultat (Vinst är negativt och förlust positivt värde)

SUMMA TILLGÅNGAR & RESULTAT(summakoll)

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Specialklubben för Shih Tzu, org.nr 802016-3773

Rapport om årsredovisning
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisning för Specialklubben för Shih Tzu för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsbokslut upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.


skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

De icke-kvalificerade revisorernas ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mittt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av moderföreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Specialkulbben
för Shih Tzu för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen, samt styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositionen beträffande föreningens resultat.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens resultat, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Skellefteå den 28 mars 2021

Ulrika Öhlund
Revisor

Annika Malmhäll
Revisor
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FÖRSLAG TILL BUDGET (PROGNOS) 2021--2023

Medlemsavgifter
Annonser Bulletinen
Kennelregister Bullen
Stamboksavg
Försäljning
Kurser & Konferenser
Intäkter möten
Faktureringsavg
Uppfödar- och avelskonferens
Jubileum
Utställning
SUMMA INTÄKTER

Bokslut
2019
95970
18650
10560
10960
120
2500
1000
80
0
0

Budget
2019
95000
25000
12000
13000
500
0
1000
500
0
10000

139840

157000

Bokslut
2020
98191
13440
9380
3240
640
0
0
35
0
0
33180
158106

Budget
2020
95000
14000
10000
10000
100
0
1000
0
0
0

Budget
2021
98000
13000
9000
10000
100
0
0
0
0
0
30000
160100

Prognos
2022
98000
15500
12000
13000
1000

Prognos
2023
98000
15500
12000
13000
1000

139500

139500

70000
12500
9000
0
3000
2500
1000
20000
0
0
1500
0
3000
0
2500
2500
600
2000
0
0
0
0

67000
13000
11000
1000
4400
2500
1500
20000

67000
13000
11000
1000
4400
2500
1500
20000

0
3000
0
1500
0
3000
5000
600
2000
0
4000

0
3000
0
1500
0
3000
5000
600
2000
0
4000

130100

67000
13000
9000
0
4500
0
1500
5000
0
0
0
0
3000
0
7500
5000
600
2000
0
4000
0
0
28000
150100

139500

139500

130100

Bulletinen
Medlemshantering SKK
Stamboksavg
Inköp
Kurser & Konferenser
Inköp till 20 i topp
Blommor, Hyllningar
Möteskostnader
Hyra lagerlokal
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
PR, Reklam, Sponsring
Kontorsmaterial
Telefonkostnader
Datakomunikation
Postbefodran
Företagsförsäkringar
Bankkostnader
Skattefria bilersättningar
Utbildning
Uppfödar- och avelskonferens
Jubileum
Utställning
SUMMA KOSTNADER

81135
12549
10960
0
11250
2898
0
17303
0
0
1454
0
389
8121
2296
2602
570
1915
0
2500
0
16593

75000
12000
11000
1000
3400
2000
1000
20000
0
0
3000
0
500
8000
3000
3000
600
1000
0
2000
0
30000

172535

176500

50711
12973
6320
0
904
1377
1397
394
0
3219
0
0
2608
0
2012
4999
570
1924
0
0
0
0
28190
117598

RESULTAT

-32695

-19500

40508

0

10000

0

0

2017
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
400 kr
460 kr
510 kr

2018
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
400 kr
460 kr
510 kr

2019
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
450 kr
510 kr
560 kr

2020
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
450 kr
510 kr
560 kr

2021
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
450 kr
510 kr
560 kr

2022
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
450 kr
510 kr
560 kr

2023
300 kr
50 kr
150 kr
200 kr
450 kr
510 kr
560 kr

Förslag till medlemsavgifter
Fullbetalande
Familjemedlem
Ny medlem Sverige (valpgåva)
Ny medlem inom Norden (valpgåva)
EU
Övriga Europa
Utom Europa

Hem
● Klubben
● Kretsar
● Utställning/avel
● Om Shih Tzu
● Uppfödare
● Köpa Shih Tzu
● Aktivitetssida
● Kalender
● Bulletinen
● Juniorer i SST
● Galleri
● Dekaler, trycksaker
● Länkar
●

Verksamhetsplan 2021
• Genom information och aktiviteter i styrelse och kretsar arbeta för att öka intresset för
Shih-Tzu och öka medlemsantalet.
• Arbeta för spridning av Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) bland medlemmar och
uppfödare.
• Fortsätta arbetet med Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) i samråd med
SKK.
• Arbeta med information och utbildning gällande avel och uppfödning samt
uppdatering av hemsidan i de frågorna.
• Fortsätta förnyelsearbete med hemsidan.
• Genomföra de av SKK godkända specialutställningarna med hög och god kvalitet.
• Mentorprogram för uppfödning av Shih Tzu.
Programmets ambition är att stödja SST medlemmar att utvecklas i sin profession att
föda upp friska och sunda Shih Tzu som följer vår rasstandard.
Programmet kan erbjudas till intresserade Shih Tzu ägare.
Stödet skall ske med hjälp av dokumenterat kunniga och erfarna uppfödare av rasen
Shih Tzu som verkar som mentorer.
Målet är att medlemmen ges en god start på sin uppfödarbana och att därmed komma
att föda upp sunda och friska Shih Tzu som rimmar med de R.A.S. Rasspecifika
avelstrategier som Specialklubben för Shih Tzu tagit fram.
Mentorer kommer Specialklubben för Shih Tzu, SST, erbjuda.

• Mentorprogram för utbildning till officiell domare på Shih Tzu
Mentorprogram för SST medlemmar med uppfödare erfarenhet där målet är att personen
på sikt kan komma att utbildas till officiell exteriör domare.
Personer som visar intresse och har fallenhet att utvecklas till officiell exteriördomare
skall kunna tilldelas mentorer av SST.
Under mentorskapet skall personen få stöd att utveckla sin kunskap och erfarenhet i att
döma och fördjupa ytterligare sin kunskap i bedömningsteknik.
Personen ska få stöd i sin utveckling, ges tips om utbildning som stärker personen att gå
vidare och söka in till Svenska Kennelklubbens utbildning till exteriördomare.
Specialklubben för Shih Tzu ser behov av fler kunniga domare på rasen Shih Tzu.
Mentorer skall med sin kunskap och erfarenhet ge stöd till den intresserade med att ex
informera om rasen med dess historik, stödja samt ge tips om vilka utbildningar som
finns.
SST återkommer med information för att få förslag på erfarna uppfödare av rasen Shih
Tzu som kan verka som Mentorer.
• Producera 4 nummer av Bulletinen med ett brett och intressant innehåll.
• Arbeta för att våra specialutställningar har domare som kan anses vara rasspecialister.
Vägledande kriterier till vad som utgör en rasspecialist tillhandahålls av UK.
• Arbeta med att fortsatt stödja och uppmuntra juniorhandling samt sprida information
kring detta.
• På olika sätt uppmuntra medlemmar som arbetar med olika hundsporter såsom
Rallylydnad, Nose Work, BPH tester etc
• Styrelsen skall arbeta med att ta upp diskussion med andra rasklubbar och förbereda
klubben för ett eventuellt samarbete i framtiden.

Verksamhetsplan Avelskommittén
Specialklubben för Shih Tzu 2021

● Fortsätta arbetet med SRD
● Uppdatering av RAS
● Medverka vid SKKs Avelkonferens 17-18 april
● Uppdatera hanhundsregistret

Motion
Rutin justering av protokoll
Under året så har det tagit väldigt lång tid för protokollen att bli utlagda.
Ett sätt att korta ner tiden är att klubben använder sig av digital signering vilket är godkänt av SKK
under förutsättningen att protokollet även skrivs under med bläckpenna.
Digital signering är numera ett ganska vedertaget sätt att justera protokoll.
En digital justering är också juridisk bindande vilket skulle göra att protokollen kan läggas ut
snabbare på hemsidan. Och eventuella beslut kan genomföras snabbare.
Att lägga ut protokollen på hemsidan ger den transparens mot klubbens medlemmar som
eftersträvas av styrelsen.
Vi yrkar på att
Styrelsen fortsättningsvis använder sig använder sig av digital signering
Protokollen läggs ut på hemsidan utan några dröjsmål

Älsvsbyn den

15/1

Magdalena Nilsson-Kerttu

2020

Ankarsrum den

23/1

2020

Mia Hagman

Styrelsen avslår motionen med motiveringen: Den digitala signeringen påverkar inte tiden innan
protokollen kommer ut på hemsidan. Protokollen läggs upp på hemsidan när de justerats och
godkännts av ett styrelsemöte. Styrelsen undersöker hur vi kan signera digitalt i framtiden.

Motion
Rutiner skrivelser från medlemmar
En rutin måste tas fram hur styrelsen hanterar skrivelser från medlemmar.
Ett första steg som flera i styrelsen genomfört är att lägga in att automatiskt svar på att mejlet är
mottaget. Detta bör vara ett krav att hela styrelsen lägger in det.
De flesta mejl kräver någon form av ytterligare återkoppling och det inom en rimlig tid.
Vi yrkar på
Att en rutin tas fram hur man hanterar skrivelser från medlemmar så medlemmar vet att deras
skrivelse har hanterats av styrelsen och vad ev beslut pga skrivelsen som styrelsen har tagit.

Älvsbyn den

15/1

Magdalena Nilsson-Kerttu

2020

Ankarsrum den

Mia Hagman

Styrelsen bifaller motionen. Styrelsen kommer att ta fram en rutin att arbeta efter.

23/1

2020

Motion
Tibethund
Tibethundsutställningen är en av klubbens anrikaste utställningar om inte den anrikaste som är
kvar som ursprunget.
Dock drar Stockholmskretsen ett stort tungt ekonomiskt lass då denna utställning är svår att få att
gå ihop ekonomiskt bland annat på grund av de höga kostnaderna för lokalhyra.
Vi yrkar därför på
att styrelsen tar över det ekonomiska ansvaret för att säkerställa utställningens fortlevnad
att Stockholmskretsen fortsatt har ansvaret för utställningens genomförande i samarbete med
Tibethundskommittén

Älvsbyn den

15/1

Magdalena Nilsson-Kerttu

2020

Ankarsrum den 23/1

2020

Mia Hagman

Styrelsen avslår motionen. Det ligger på kretsarna att ansvara för och att genomföra utställningar.

Motion till årsmötet
Jag skulle vilja göra två ändringar i hur vi räknar topplistorna.
1. Man skall endast få poäng för de hundar som deltar på utställningen. (Inte för alla
anmälda)

2. Införa poäng för BIS-placering (på SKK’s utställningar) på valptoppen. Efter samma
mall som för veteranerna:
BIS 1 = 10 poäng
BIS 2 = 9 poäng
BIS 3 = 8 poäng
BIS 4 = 7 poäng

Victoria Frimodig
2020-02-19
Originalet är handskrivet och finns i årsmöteshandlingarna.

Styrelsen avslår motionen. När det gäller poängräkning till 20-i-topp blir det ett för stort
arbete för den som sköter poängräkningen. När det gäller valptoppen tycker styrelsen att
den inte skall ändras.

Motion till Specialklubben för Shih-Tzus Årsmöte 2020-09-19.
Klubbens vara eller inte vara
Då Specialklubben för Shih-Tzu har så få medlemmar, kanske det vore bra att ta en diskussion
om vi skall låta klubben vara vilande. Det kan vara bättre att förekomma, än förekommas av
SKK.
SKK kommer säkert att i framtiden föreslå förändring, då vi är för få medlemmar för att vara
en Specialklubb.
Den nya styrelsen kan förslagsvis ta kontakt med Svenska Dvärghunds Klubben och ansluta
sig till dem som rasklubb. De blir ju inte så stor skillnad när det gäller aktiviteter. När det
gäller utställningar, om någon oroar sig, så är den ända skillnaden att Shih-Tzus representant
ansöker om utställning och domare hos SDHK i stället för SKK.
Sala 2020-08-07
Inger Ekström
Sverre Lindqvist
Styrelsens kommentar:
Att lägga klubben vilande anser inte styrelsen är något som SST ska överväga.
Vi är en klubb som under 2020 gått med plusresultat och vi har haft igång vår
verksamhet i klubben under hela Corona-året.
Dessutom har vi arrangerat 5 officiella utställningar.
Om vi ska låta vår specialklubb gå in som rasklubb i en annan specialklubb tappar
vi våra egna utställningar. Det är SKK som beviljar hur många egna utställningar vi
får ha och det beror lite på hur många utställningar den nya specialklubben
arrangerar. Om vi t ex går med i SDHK, som har många utställningar, får vi kanske
behålla två av våra egna utställningar.
Vi kan inte heller vara säkra på att vi får med någon representant från vår klubb i
specialklubbens styrelse.
Det kommer att bli en kostnad för SST genom att vi måste betala en avgift till
specialklubben per medlem.
Vi får inte heller något eget mandat på Kennelfullmäktige som vi har i nuläget.
Så länge inte SKK ändrar något angående mandatfördelningen har vi en (1) röst på
KF.
Styrelsen i SST avslår därför denna motion och ser hellre att samarbetet med
andra klubbar utökas.
Ett samarbete som redan påbörjats när det gäller bl a utställningar - vi
samarbetar med länsklubbar, SDHK och de Tibetanska raserna - och
Brukshundsklubben när det gäller rallylydnad.

Till
SST årsmöte april 2020

Motion om rasklubb ansluten till Svensk Specialklubb för Tibetanska raser(SvTKR)
SST har under några år haft ett medlemsantal på strax under 400 medlemmar. För att vara en
nationell klubb är det ganska litet. Det är många gånger svårt att engagera medlemmar och få
förtroendevalda till uppdrag. Vi har 8 utställningar om året och det kräver en hel del arbete före,
under och efter utställningarna. Andra aktiviteter som anordnas är det relativt sett ganska få som
kommer på.
Kan vi samarbeta mer organiserat med de andra tibetanska raserna skulle vi kunna ha ett större
underlag samt fler som kan hjälpas åt. Tillsammans med de tibetanska raserna har vi ju en hel del
gemensamt t ex kan man lokalt/regionalt ordna pälsvårdsträffar och andra hundsport aktiviteter och
kurser/seminarier.

Föreslår årsmötet att besluta:
Att ge SST styrelse i uppdrag att under hösten 2020 kontakta SvTKR och meddela vårt intresse om att
bli rasklubb för Shih Tzu i SvTKR
Att målet skall vara att gå från specialklubb till rasklubb för Shih Tzu i Svensk Specialklubb för
Tibetanska raser (SvKTR) 2021-01-01

Krylbo 2020-01-20

Yvonne Wikström Frid

Styrelsens kommentar:
SST är en klubb som under 2020 gått med plusresultat och vi har haft igång vår
verksamhet i klubben under hela Corona-året.
Dessutom har vi arrangerat 5 officiella utställningar.
Om vi låter vår specialklubb gå in som rasklubb i en annan specialklubb går vi
miste om större delen av våra egna utställningar och får anpassa oss till
specialklubbens utställningar och därmed också acceptera domare som
specialklubben anlitar.
Vi kan ha önskemål om domare men vi kan inte förvänta oss en specialist varje
gång.

Styrelsen håller med om att samarbete mellan klubbar är något att satsa på och det
arbetet har redan påbörjats. Styrelsen har för avsikt att utöka detta samarbete.
Vid en sammanslagning med en specialklubb kan vi inte heller vara säkra på att vi
får med någon representant från vår klubb i specialklubbens styrelse.
I dag har vi eget mandat på Kennelfullmäktige och så länge SKK inte ändrar något
angående mandatfördelningen har vi en (1) röst på KF.

Styrelsen i SST avslår därför denna motion och ser hellre att samarbetet med
andra klubbar utvecklas vidare.
Vi har redan ett samarbete när det gäller bl a utställningar - vi samarbetar med
länsklubbar, SDHK och de tibetanska raserna - och Brukshundklubben när det
gäller rallylydnad och BPH.
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Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot
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Omval 2 år
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Kathleen Berggren
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Rose-Marie Johansson
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Ulla Olsson
Petra Forslund
Nils-Olof Bratt

Suppleant
Suppleant

Omval 1 år
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Hannah Karlsson
Marie Axelsson

Revisor
Revisor

1 år
1 år.

Annika Malmhäll
Harald Andersson

Revisor suppleant
Revisor suppleant
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vakant
vakant

Övriga nominerade:
Maria Frimodig
Viktoria Frimodig
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Linnea Berg

