Protokoll nr 8/2020
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2020-08-05
Närvarande: Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Ulla Olsson,
Rose-Marie Johansson, Josefine Leijon, Nils-Olof Bratt
Meddelat förhinder: Hannah Karlsson

1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Till protokollförare valdes Petra Forslund.
3. Till protokolljusterare valdes Hans Almgren att jämte ordförande justera protokollet.
4. Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 9 - Utställningen på Böda sand
och under punkt 10 utställningen Tibethund.
5. Föregående mötesprotokoll, nr 6/2020 samt nr 7/2020 godkändes och lades till
handlingarna.
6. Rapporter
a, Ekonomisk rapport. Ingen rapport från kassören denna gång.
b, Ordförandes rapport. KSS anser att vår skrivelse gällande Shih Tzuns situation i
Nederländerna, innehåller faktafel. Vi avvaktar svar från KSS för att få klarhet i vilka
faktafel det i så fall kan handla om.
När det gäller händelser där två domare anser att Shih Tzun borde ha kortare näsor,
har KSS har svarat de hundägare som hört av sig med direkta svar istället för att
hänvisa hundägarna till rasklubben. Ang. SRD svarar vår ordförande SKK och
förtydligar.
c, Sekreterarens rapport. Diarielistan för juli.
d, Medlemsansvarigs rapport. 364 medlemmar. 10 nya medlemmar sedan förra
månaden. Nya medlemmar har fått välkomstbrev.
e, Rapport från AU. Inget att rapportera.
f, Rapport från AK. Inget att rapportera.
g, Rapport från UK. Ansvarslista för utställningarna på Böda Sand skickad till
styrelsen.
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h, Rapport från Bulletinen. En artikel som skickats in till Bulletinen behöver en vända
till med diskussion mellan tidningsgruppen och styrelsen. Vi väntar med att publicera
artikeln till ett framtida nummer. Se beslut.

i, Rapport från webbansvarig. Vår hemsida behöver en ansiktslyftning. På första
sidan bör vi ha en rubrik om att bli medlem i klubben. En länk att snabbt kunna
ansöka om medlemsskap. Webansvarig tar hjälp av Dan Svärdh för att få detta klart.

j, Rapport från kennelregistret. Inget att rapportera.
k, Rapport från aktivitetsansvarig. Västra kretsen startar en valpkurs med Ulla Olsson
som ledare. Värmlandskretsen har inkommit med en fråga om ett hålla en
tvådagarskurs med Ulla Olsson som ledare.
l, Kretsar och kretsansvarig. Västra kretsen startar en valpkurs med start 4 augusti
och kommer att ha en inofficiell utställning 8 augusti.
Skötseln av Södra kretsens hemsida kommer att tas över av Nils-Olof Bratt.
m, Ansvarslistan. En punkt på listan kvarstår oavslutad.
7. Domarkonferensen 2021. Klubben önskar få in foton från medlemmar att
användas i samband med domarkonferensen. Bilder som visar detaljer, rörelser,
siluetter, typer, pälsar, färger och annat som kännetecknar rasen. Alla bilder skickas
digitalt till Hans Almgren.
8. Årsmöte 2020. Årsmötet skjuts upp pga Coronaviruset. Det tidigare datumet i
september 2020 flyttas fram till våren 2021 då klubben kommer att ha årsmöte för
både 2020 och 2021 på samma gång. Vi skall skicka ut en begäran till kretsarna att
de håller sina ordinarie kretsmöten så tidigt på året som möjligt. Helst redan i januari
2021.
9. Böda Sand. Möte med UK 4 augusti där styrelsen och UK gick igenom
ansvarslistan för de båda utställningarna på Böda sand 5 och 6 september 2020.
10. Tibethund 2020. Hans Almgren har varit i kontakt med Tibethundskommittén om
att få deltaga på deras möten som representant för SST’s styrelse.
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Önskemålet godkändes. Tibethundskommitténs nästa möte blir den 20 augusti där
det kommer
att beslutas om utställningen kommer att genomföras eller inte. Förslag finns att varje
rasklubb skall kunna genomföra sin del av utställningen på annan plats i egen regi,
beroende på vad beslutet från Tibethundskommittén blir. Om Tibethundsutställningen
ställs in vill SST skicka in en ansökan om att få hålla vår utställning på annan plats
samma datum. Se beslut.
11. Beslut. 3 st beslut togs på dagens möte.
● Vi väntar med att använda artikeln till Bulletinen till ett framtida nummer.
● Årsmötet för 2020 skjuts upp till våren 2021 och hålls ihop med årsmötet 2021.
● Vid inställd Tibethundsutställning ansöker SST om dispens för egen utställning
samma datum.
12. Övriga frågor.
a. Vi har en önskan om att kunna påverka SKK att få veterinärerna att rapportera
de operationerna de gör på våra trubbnosiga raser, som är knutna till
andningsvägarna. Vi vill även att veterinärerna noterar om hunden är
registrerad som renrasig Shih Tzu eller inte. Orsaken till dessa önskemål är att
statistiken som redovisas blir missvisande då det inte framgår om hunden är
renrasig eller en blandras.
13. Nästa möte 16 september 2020.
Beslut som gäller Tibethund planeras till den 21 augusti, dagen efter
Tibethundkommitténs möte.

14. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte.

Protokollförare Petra Forslund 2020-08-05

Ordförande Kathleen Berggren
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Justerare Hans Almgren
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