
Protokoll Nr 8 /2013

Protokoll ftrt vid telefonsammantriide med Specialklubben for Shih-Tzu den 5/1 | 2013

Niirvarande: Ordfiirande Harald Andersson, Vice ordf. Hans Almgren, Kass0r Rose-Marie Johansson,
Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledam6ter Dan Svdrdh, Therese Gustafsson samt Michael Wikstrom
Suppleant Christer Gummesson

$ 118 Sammantr?idet dppnas

Ordftirande hiilsade de niirvarande vtilkomna och fdrklarade m6tet fdr 6ppnat.

$ 119 Val av protokollfiirare

UtsAgs Mia Hagman

$ 120 Val av justerare jiimte ordfiirande

Utsigs Dan Sviirdh

$ 121 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes med fdljande tillagg under Ovriga frigor Informationsmaterial'

$ 122 Fdregfrende protokoll frin 8/10 2013

Godkdndes och lades till handlinsarna

$ 123 Rapporter

A) Kassdrens rapport
Kassdren gick igenom Balans och Resultatrapport. Bil I & Bil2.
Kassdren harpratat med Vdstras kassOr och rdtat ut de frigetecken som fanns.

B) Ordfdrandes rapport
Svar har kommit p6 styrelsens skrivelse men di den kom med post idag den 5/11 si ffir den tas upp p&
ndsta styrelsemOte d6 allahar tagit del av den,

C) Sekreterarensrapport
Svar p[ skrivelse har gitt till Anita Edring Sandberg.

D) Rapport AU
Har inte haft nieot mdte.

E) Medlemsregistratorns rapport
Medlemsantalet ligger pA ca 500 medlemmar.

F) RapportAK
Arbetet pAg6r med de sista infOr konferensen. Therese tar med domarkompendium

G) Rapport UK
Rapport utskickad till alla i styrelsen.

H) Bulletin
Tidningsgruppen har mdte onsdagen den 6/1 1.



I) Webbgrupp
Gruppen har inte haft nigot m0te sedan fiirra styrelsemOtet. Dan Sviirdh arbetar med att ta fram en ny
plattform for hemsidan.

J) Rapport frin kretsarna
Therese gick igenom de rapporter som inkommit.

K) Rapport frfln kretsansvarig
Inget dvrigt att rapportera.

$ 124 Arsmdtet2014

Besldts att fiirliigga 6rsm0tet till Connect Hotell, Arlanda Stad

Besldts att Moa Persson blir Srsm0tesordfbrande.

Besldts att tidningsgruppen tar fram annonsunderlag fdr Kallelse till 6rsmdtet 2014 till Bultetin nr 4-2013.

$125 Profilprodukter

Christer Gummesson har iterigen varit i kontakt med fiiretaget. Ett utarbetat forslag kommer i mitten av
november.

Besldts att bordliigga frigan till ntista m0te

$126 Utiikning av rasregister

En ansOkan om utOkning av rasregister har inkommit fr6n Morgan Granander

Besliits att tillstyrka ans6kan med Onskem6l om elevtjiinstgOring pi en specialklubbsutstdllning eller niirvaro p6
en specialklubbsutstiillning som styrks av ndgon ntirvarande klubbrepresentant.

$ 127 SST:s arkiverade material

Therese Gustafsson har gjort en inventering av materialet men iinnu inte kunnat hdmtat det d& hon beh0ver
barhjalp,

Fastslogs att Therese Gustafsson ansvarar fiir att det hdmtas ddrifr6n snarast.

$ 128 SRD

Det pigtr en revidering av SRD

Besliits attl6ta AK sktita denna fr6ga och gOra en Aterkoppling till styrelsen om ev. svar till SKK

$ 129 Ovriga frflgor

A) Informationsmaterial

Michael Wikstrdm undrar om det finns informationsmaterial som kan anviindas till rastorget pfr
Stockholms hundmiis sa.

Besliits att Harald Andersson mejlar det han har till Michael Wikstr6m.

Besliits alttitta p6 behovet om att ev. tafram nytt informationsmaterial.



$ 130 Nflsta miite

Besldts att ndsta mdte ska var den 2ll2kl 19:00

$ 131 M0tets avslutande

Ordftirande Harald Andersson tackar frr visat intresse och avslutar m0tet.

Vid protokollet

Mia Hagman, sekreterare

2013-1  1-10

Harald Andersson, Ordforande Dan Svdrdh, justeringman


