Protokofl Nr 7/2014
Protokoll fdrt vid telefonsammantriide med Specialklubben

ftr

Shih-Tzu den

615

2014

Niirvarande: ordfbrande Harald Andersson, Vice ordf Christer Gummesson, Kassdr Rose-Marie

J

Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledamdter Michael Wikstrom, Hans Almgren
Suppleant Evelina
Svantesson, Eva Wedin

Ej anmiilt fiirhinder: Dan Svtirdh

$ 84 Sammantrfidet iippnas

ordfbrande hdlsade de niirvarande viilkomna och fdrklarade mOtet for 0ppnar.
$ 85

Val av protokollfdrare

Utsigs Mia Hagman
$ 86 Val av justerare

jiimte ordfiirande

UtsAgs Christer Gummesson
$ 87 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes
$ 88 Fiireg6ende protokoll

frin

S/42014

Godkiindes och lades till handlinsarna
$ 89

Rapporter

A)

Kassiirens rapport
Kass0ren gick igenom balans- och resultatrapporter per 2014-04-30.

B)

Bil I & Bil

2

Ordftirandes rapport/ Medlemsregistrator
Har inte iinnu registrera alla inbetalningar runt minadsskiftet. Har dtirftir ingen aktuell med

C)

Sekreterarensrapport
En medlem har uppmiirksammat oss p6 att det aldrig blev protokollfort att Therese Gustafsson
den 1612 pi egen begiiran.

D)

Rapport AU
Har inte haft nigot mcite.

E) Rapport AK
Inget att rapportera
F)

Rapport UK
Midvinterspecialen och Viister6sutstiillningen kommer att flyttas
kommer att bli dubbelutstiillning dvs 2 utstiillningar samma helg.

G)

Bulletin

till

Sala under 201512016,

vgick

Christer Gummesson hiller p6 att sammansttilla materialet s6 det kan skickas till Patrik. I
utstdllningar kommer inte sjiilva resultaten tas med d6 dessa lziggs ut pA hemsidan i samband
utstiillningen och en utsttillningen kan ligga 3-4 minader bakit i tiden ndr tidningen kommer

H)

fr6n

Webbgrupp
Overftiring pigir med att fora Over fr6n den gamla sidan till den nya. Ostra arbetar med den
som ?ir liinkad frEn den gamla. Ftirhoppningen br att kretsarnas sidor ska vara ighng inom en

sidan

framtid.

I)

Rapport frfln kretsarna
Rapporter fr6n samtliga kretsar ftirutom Smilandskretsen. Mia Hagman rapporterade
Sm6landskretsens riikning. Medlemslistor kommer att skickas ut till respektive krets.

S 90

pi

SKK r25 hr

SKK firar 125 ttr i2014.Dettakommer att uppmiirksammas i samband med Stockholms Hundmtissa.
kommer attyara diverse affangemang diir ras/specialklubbar kan visa upp sig.

Besliits attfrhga Stockholmskretsen om de kan vara behjiilpliga med detta.
Besliits att Harald Andersson kontaktar Stockholmskretsen med fr6san.
$ 91 Ansiikan bidra

6vre Norra Kretsen

Ntir medlemstrliffen anordnades i Trollebo si sades det att bidras skulle utei till Owe Norra kretsen fiir
anordna en medlemstriiff. Kretsen har forsdkt vid nisra tillftillen att anordna en sidan trdff men f6tt stii
ftir lite antal anmiilningar. Kretsen kommer underhdsten 2014 anordna en fortsiittningsutbildning i
Moa Persson. Kretsen ans0ker diirfor att f6 anviinda bidraset till en medlemstrdff till detta istiillet.
Besliits att Rose-Marie Johansson tar fram siffror pA hur mycket triiffen i Trollebo kostade

ftr

klubben.

Besltits att ge Rose-Marie Johansson attta fram en budget fOr utbildningen.
Besliits att bordliigga frigan
$ 92 Vandringspris

till niista mdte ftir attha eIt beslutsunderlag.

6vre Norra

Under UK.s inventering av vandringspriser si framkom det att det fanns ett vandringspris som tillhOrde
L0vingerutstiillningen, Priset bestod av 2 tavlor och var skiinkt av Ovre Norra Kretsen. DA u
upphd,rde fiir flera 6r sedan och vandringspriset endast hade en eller 2 inteckningar si har kretsen fram
dnskem6l om att fb dela ut det slutgiltigt p5 utsttillningen i Skellefte6 den 3/5. Priset skulle gi till btista
norrlandsuppftidda hane respektive tik. Da frigan hade hamnat i mellan stolarna si togs frigan upp via
att det skulle kuma delas ut p6 6rets utstdllning i Skelleftei.

Faststiilldes att styrelsen via mejl godkiint att detta vandringspris kunde delas ut slutgiltigt under 6rets
utstiillning i Skelleftei.
$ 93 Utstiillningskommitt6n

Faststiilfdes att UK under 2014 bestir av Mia Hagman, sammankallande,
samt Emma Pettersson
$ 94 Avelskommitt6n

Lillvi Dellgren, Rose-Marie

m pga

i med

Faststiilldes att AK under 2014 bestflr av Leslie-Anne Bergkvist, sammankallande, Kathleen Berggren, Susanne
Sarmell, Annika Malmhiill, Siv Westerlund
$ 95 Tidningsgruppen

Christer Gummesson har inget ftirslag
Besliits att bordliigga frigan

till

till

dagens mOte.

ntista mOte.

$ 96 Ansvarsomride suppleanter

Frigan har gitt ut till suppleanterna om vilka omriden i klubbarbetet de vill arbeta med.
Besldts att Evelina Svantesson ska ing6 i webbgruppen.
Besldts att Evelina Svantesson funderar

pi

om hon kan tdnka sig ta dver medlemsregistret. Hon ger

till

ndsta mdte

Besliits att Eva Wedin funderar p6
$ 97 Hiinskjutna

till niista m0te

vad hon kan fiinka sie ha

frr

ansvarsomrftde.

frigor frin irsmiitet

A)Svante Holms Minne
Frigan stlilldes pi irsmdte vart de pengar som finns pe det kontot ska ltiggas

dA det

vandringspriset rir utdelat.
Besldts att inte i nuliiget flytta pengarna till ett annat konto utan dndra namn p6
utvecklingsfond tills vidare och ta upp frAgan pi niista Arsmcite.

rill

B)Domarkonferens
Motion farurs pA 6rsm0tet om detta men som avslogs. F0rslag kom upp p6 att
andraspecialklubbar med brachycephaliska raser ftir ev. samarbete om domarkonfe
Besliits att ge AK i uppdrag att kontakta andra ras/specialklubbar om ett ev.
om
domarkonferens och att AK iterkommer med fiirslag pA niir en domarkonferens skulle kunna
genomforas.

$ 98 Ovriga

frflgor

Ostra kretsen dnskar ha miniorhandling isttillet ftir Barn med Hund.
Fastslogs kretsen sjiilv bestiimmer detta,

Fastslogs att bidrag fr6n klubben endast utbetalas for Junior handlins
Christer Gummesson informerade om att ltinken till Profilprodukterna nu kan laggas ut p6 hemsidan.
Medlemmar har 20%o rabatt pi priserna. En kod behdvs fijr att f6 rabatten. Koden erh6lls utav

$ 99 Niista mtite

Besliits att n6sta mrite ska var den 10/6 2014 kl. l9:00
$ 100 Miitets avslutande

ordftirande Harald Andersson tackar for visat intresse och avslutar m6tet.

Vid protokollet

MiaHagman
2014-05-23

Christer Gummesson, j usteringman

