Protokoll Nr 612014
Protokoll fort vid konstituerande mOte med Specialklubben f6r Shih Tzu den 5 april 2014 ph Connect
Arlanda Stad

Nfirvarande: Ordfii,rande Harald Andersson, Ordinarie ledamriter Hans Almgren, Mia Hagman,

Rose-

Johansson.

Christer Gummesson, Dan Svtirdh, Michael Wikstriim

Anmiilt fdrhinder: Suppleanter Evelina Svantesson, Eva Wedin
$ 73 Miitets dppnande

Ordlorande Harald Andersson htilsade alla varmt vtilkomna och ftirklarade mOtet ftir tippnat
$ 74 Val av protokollftirare
UtsAgs Mia Hagman
$ 75 Faststiitlande av dagordning

Dagordningen faststiilldes
$ 76 Val av justerare jiimte ordfiirande
UtsAgs Dan Sviirdh
$ 77 Konstituering av styrelse

Till Vice ordfiirande valdes Christer Gummesson
Till Sekreterare valdes Mia Hagman
Till Kassdr valdes Rose-Marie

Johansson

Till Sammankallande i Avelskommittdn valdes Leslie-Anne Bergqvist som ombedes komma med
ledmOter till kommittdn pi niista styrelsemrite
Till Sammankallande i Utstiillningskommitt6n valdes Mia Hagman som ombedes komma med lorslag p6
ledamOter till kommittdn p6 niista mdte
Till Webbmaster valdes Dan Sviirdh, Mia Hagman kommer att ansvara for uppdatering av klubbens
fiirsta sida tills den nya hemsidan 5r utlagd fullt ut.
Till Ansvarig Utgivare valdes Harald Andersson
Till sammankallande i Tidningsredaktion valdes Christer Gummesson som ombedes komma med fiirslag
medarbetare i tidningsredaktionen till niista styrelsemtite
Till Kretsansvaris valdes Michael WikstrOm
$ 78 Firmatecknare

Besliits att ordforande Harald Andersson och kassOr Rose-Marie Johansson tecknar ft)reningen Speci
for Shih Tzu samt klubbens plusgirokonton samt bankkonto var och en fbr sig,
Denna paragraf fdrklarades omedelbart justerad
$79 Ansvarig

ftir att teckna avtal

Besliits ordft)rande Harald Andersson tecknar avtal med styrelsen godkiinnande

Fl$t av dataphghr fr6n gamla till nya hemsidan. Di det dr mycket som ska fl1ttas kommer
det
ostra kretsens sida iir klar och har sliippts till medlemmar i kretsen,

ta tid.

$ 69 Profilprodukter

christer Gummesson har ttLiffatBrandparbrer och avtal ftir underskrift
iir i det narmaste klar att skriva
Besliits att bestdlla antalet ,'hflrda produkter,, med minimiantal
Besliits att det ska vara eft liigre pris for medlemmar och
ett h6gre

ftr

icke medlemmar,

Besldts att prisstittning ftir medlemmar respektive icke medlemmar
prissiitts ftir varje enskild produkt ej
fast procentuellt pislag.
Besldts att Christer Gummesson tar fram en prislista ftir detta.

$70 Bulletin

Christer Gummesson har ragit fram ett underlag ftir hur vi vill att tidningen
ska upplagd i framtiden. F6rs
in mer material fr6n v8ra medlemmar och deras vardag. Ta bort resultatlistor
med undantag ftir nr lvarje

flrets toppvinnare presenteras, Topplistor kommer att kunna ftiljas pi
hemsidan Dra ner p6 kretsmaterial
halvsida' Ha en fast storlek pi championannonsema motsvarande en l/5 dels sida.
Ha en sida om junior

lcaen

Besliits att iindra annonspriserna ftir medlemmar ska vara enligt ftljande: Helsidal000:-,
Halvsida 600:-,
sida 400:-, i/8 dels sida 200:-. Heldrsrabatt l5%

dels

Besfiits atr dndta annonspriserna ft)r kommersiella annonser ska vara enligt
ftiljande: Sista sidan 2000:-,
1800:-, Halvsida 1400:-, % dels sida g00:-, l/g dels sida 500:-. Heldrsnbatr
l0o/o.

ida

fiir att flnga vbraunga medlemmars uppmiirksamhet. Ev. ktipa in intressanta artiklar
vid vissa tillftillen.
kommer inte vara nigon prisskillnad p6 annonsema beroende p6 om de
trycks i ftirg eller svart.

Besliits att priset fiir Championannons ska vara 150:_
Besliits att priserna ftir alla former av annonser gdller from nr 2-2014
Besliits att ev. inkOp av artiklar ska g0ras ftirst efter styrelsebeslut.

$ 71

dvriga Frigor

Inga dvriga frigor fanns.

$ 72 Miitets avslutande

ordfrrande Harald Andersson tackar fiir visat intresse och avslutar m6tet.

Vid protokollet

lng

$80 Arbetsutskott

Till att ing6 i AU valdes ordforande Harald Andersson, Kassor Rose-Marie Johansson samt sekreterare
Hagman.
$ 81 Ovriga frAgor

Besldts att tillfriga Eva Wedin om hon kan 6ta sig arbetet med utskick

till nya medlemmar.

Besliits att kontakta Evelina Svantesson vilka omrdden som intresserar henne att arbeta
med.
Besliits att suppleanter kallas

till

styrelsemciten.

$ 82 Ndsta miite

Besliits att styrelsemtitena skall vara den fiirsta tisdagen i varje manad om inget annat bestiims,
Niista mOte in den615
$ 83

kl

19:00.

Avslutning

ordforande Harald Andersson tackar fbr visat intresse och avslutar mOtet.

Vid protokollet

Mia Hagman, sekreterare
2014-04-r3

Dan Sviirdh, j usteringman

