Protokoll Nr 9/2013
lor Shih-Tzu den2l722013
protokoll fort vid telefonsammantriide med Specialklubben
Kasstir Rose-Marie Johansson'
Andersson' vice ordf' Hans Almgren'
Harald
ordforande
Wikstrom
Niirvarande:
Gustafsson samt Michael
ledamdter Dan Sviirdh' Therese
Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie

from $ 135
Suppleant Christer Gummesson
iiPPnas
$ 132 Sammantriidet

ordforandehdlsadedendrvarandeviilkomnaochforklaradem6tet|oroppnat.
$ 133 Val av Protokollfiirare
Utsfrgs Mia Hagman

justerare jiimte ordfdrande
$ 134 Val av
Utsigs Dan Svtirdh
av dagordningen
$ 135 Fatststiillande

Dagordningenfaststiilldesmedfoljandetill?iggunderdvrigafrbgorRoyalCanin

protokoll
$ 136 Ftiregiende

frin Slll2013

Godkiindes och lades till handlingarna
$ 137 RaPPorter

A)

& Bil2'

eurun' och Resultatrapport' Bil
avelskonferensenharintekommitiniinnuvar|orenredovisningintekunnatgoras
1

lltill m6tet'

B) Ordfiirandes rapPort

valberedningen ringer runt
Inget att rapportera tbrutom att

" :""lit::ffi$#ffi;

anmiild

till alla ledamdter'

variationtill kursen rema utbildning Genetisk

D) Rapport AU
Har inte haft nigot mdte'

E) Medlemsregistratorns raPPort
Medlemsantalet ligger

pi

ca 500 medlemmar'

Rapport AK

de som deltog'

mycket uppskattad av
med ca 35 deltagare' Den var
Avelskonferensen ar nu genomfiird
till Hundspott'
frarikonferensen och skicka

F)

reportage
Kathleen Berggren kommer att skriva

G)

RaPPort UK
Rapport utskickad

H)

till alla i styrelsen'

Bulletin
Tidningen gir snart i trYck'

\)..

I)

Webbgrupp
Gruppen kommer att ha mOte under ndsta vecka. Dan Svdrdh har tagit fram ett utkast

O

till hemsida.

Rapport frfln kretsarna
Therese gick igenom de rapporter som inkommit.

K)

Rapport frAn kretsansvarig
From niista mdte tas denna punkt bort och kommer att sl6s ihop med purkten Rapport fr6n kretsarna.

$ 138 Informationsmaterial
Det som finns iir uppdaterat.
Ewa Marie kopierar uppmaterial

till

Stora Stockholm och klubbens rasmonter

pi utsttillningen.

Besl0ts att Michael Wikstrdm arbetar med att ta fram nytt material,
$139 Profilprodukter

Christer Gummesson atbetar vidare med Brand Partner,
Besliits att Christer Gummesson mejlar fdrslag pi profilprodukter

till alla i styrelsen.

Besliits att Christer Gummesson bokar nytt m0te med dom efter jul och ny6rshelgen.
$140 Juniorhandling
Gruppen som arbetat med frAgan har ett ftirdigt lorslag som presenterade

fiir styrelsen.

Onskem8l finns att de kretsar som har utstiillningar under 2014 arrangerar jtniorhandling under utstiillningen.

Besliits att styrelsen bidrar med maximalt 1500 kr fbr att tiicka domararvode och reseersiittning

till

de kretsar

som viiljer att genomfora juniorhandling under 2014.

Besliits att under hOsten 2014 gdra en utvdrdering.
$ 141 Utstiillningar 2016

Mia Hagman redovisade sammanstiillningen 6ver 0nskem6l om utstiillningar 2016.
Besliits att ansOka

till SKK enligt

kretsarnas 0nskemAl,

Besl0ts att inte ans0ka om utstiillning i Sddra kretsen di det iinnu inte frnns n6gon utstiillningsgrupp ftir
utstiillningen 2015.
$ 142 Viistra kretsen
Styrelsen har mottagit brev fr6n Viistra kretsen diir man hiinvisar
som gdller ftir personer valda pi irsmOte.

till brev fr6n SKK:s Fiireningskommittd om vad

Fastslogs alt delta svar inte iir relevant di kretsarna endast har ordinarie kretsmdten och att kretsledningen
faststiills av styrelsen.

s 143

A)

Fiirfrflgan frfln Royal Canin angiende rasmonter.

Royal Canin har frigat med hainvisning
rasmonter

pi

till

sponsors avtal om att de

vill haniryra foder p6sar i vir

Stora Stockholm.

Besliits att Mia Hagman kontaktar SKK om vad som giiller

ftr

rasmontern och reklam ft)r sponsor.

Besltits att om det iir godkrint fr6n SKK:s sida ha med nigra foderpisar med hdnvisning
sponsors avtal
Besliits att Mia Hagman kontaktar efter svar fr6n SKK berOrd person

pi Royal

Canin.

$ 144 Niista mtite

Besl0ts att ntista mOte ska var den

2lll2014 kl. l9:00

$ 145 Mtitets avslutande
Ordfiirande Harald Andersson tackar for visat intresse och avslutar mdtet.

Vid protokollet

Mia Hagman, sekreterare

20t3-t2-t4

Harald And
Justerat den

Dan Svtirdh, justeringman

till giillande

