Specialklubben för Shih Tzu i Sverige
Konstituerande styrelsemöte 2018-04-14
Protokoll nr 6/2018

Deltagare: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Ulla Olsson, Rose-Marie
Johansson, Kathleen Berggren, Staffan Fredlundh, Magdalena Nilsson-Kerttu, suppleanter
Mia Hagman, Petra Forslund.
Anmält förhinder: ordinarie ledamot Hans Almgren

§68

Mötet öppnas av ordförande Michael Wikström

§69

Till protokollförare utses Petra Forslund

§70

Val av justerare till detta protokoll: Ulla Olsson jämte ordförande Mikael Wikström .

§71

Konstituerande av styrelse.
Val till olika uppdrag i styrelsen .
Sekreterare: Magdalena Nilsson- Kerttu
Kassör: Rose-Marie Johansson
Vice ordförande: Kathleen Berggren
Arbetsutskott, AU : Ordförande, sekreterare och kassör.
Avelskommitten, AK: sammankallande Kathleen Berggren. Hon får i uppdrag att till
nästa möte komma med förslag på sammansättningen av personer i AK.
Utställningskommitten, UK: sammankallande Magdalena Nilsson-Kerttu. Hon får i
uppdrag att till nästa möte komma med förslag på sammansättningen av personer i

UK.
Kretsansvarig: Staffan Fredlundh. Han kommer att ha återkommande kontakt med
kretsarna angående deras verksamhet.
Webansvarig : En person som har det övergripande ansvaret för arbetet med
websidan och med övriga IT-frågor. Frågan bordlägges till nästa möte.
Dan Svärdh har idag ett externt uppdrag för styrelsen och har tillgång till in logg och
lösenord till One. Förslag på att han även bör ha inlogg och lösenord till FS-data.
Styrelsen beslutade att Dan skall ha tillgång till alla lösenord som har med
föreningens IT-frågor att göra.

Till medlemsregistrator utses: Mia Hagman
Kennelregistret: Petra Forslund tillfrågades och skall fundera på uppdraget.
Bordlägges till nästa möte.
Tidningsgruppen : Ansvarig utgivare: Michael Wikst röm. Nuvarande t idningsgruppen
fortsätter sitt arbete. I redaktionen : Ewa-Marie Lindqvist, Siv Engst rand.

§72

Beslut att föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. Detsamma gäller
bankgirokonto och bankkonto. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§73

Nästa styrelsemöte. Måndag 7 maj kl.19.00. Telefonmöte.
Följande styrelsemöten läggs andra veckan varje månad.
Uppdrag till styrelsen. Skriv några rader om dig själv och skicka dem tillsammans med
ett foto till Bulletinen, manusstopp 1 maj.

§74

Ordförande Michael Wikström avslutar mötet

2018-04-14
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