Protokoll fiirt vid telefonsammantriide med Specialklubben fiir Shih Tzu den 7/1,2013

Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, ThereseGustafsson,Stffe Wistrand,
Mia Hagman, Anette Hikansson, Hans Almgren, Rose-Marie Johansson
Anmiilt ftirhinder:

$ 1 Sammantriider iippnas
Ordforande hiilsade de niirvarande viilkomna och ftirklarade mdtet ftir Oppnat.

$ 2 Vat av protokollfiirare
Utsflgs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststiilldes

$ 4 Fdregflendeprotokoll friln3/1220t2
Godkiindesoch ladestill handlinearna.

$ 5 Rapporter
A) Kass0rensrapport
Redovisade
ekonomint.o.m 2012-12-31,
BiIaga1,2,3
B) Ordfiirandes rapport
Kommer under paragraferna8, I I samt 15.
C) Sekreterarensrapport
Kommer under paragraferna6,7,10,73, | 4 samt I 5.
D) Medlemsregistratorns rapport
Medlemsantaletligger pt ca 560 medlemmar.
E) Rapport AK
AK fortsiitter arbetet med att planera avelskonferensen. Veteriniir iir bokad. Man htller iiven p& att
arbetafram en utfiirligare raspresentationsom ska ersAttaden befintliga p6 SKK
F) RapportUK
Rapport skickad till alla i styrelsensamt iir utlagd pi hemsidan.

ll'tv

G) Bulletin
Lillvi arbetar med att fram foto till topplistorna
ID Hemsidan
Ny hemsida utlagd. Den lider av n&gra"barnsjukdomar" som vi arbetar pi att riitta till.
I)

Rapport frin kretsarna
Rapporter har inkommit fr&n Ostra, Stockholm, Sddra samt Vtistra laetsen.
Kretsledningsprotokoll har kommit fr6n Viistra kretsen samt Stockholmskretsen.
Det saknasresultat fran utstiillningen pi Tjtirn.

J)

Rapport frfln kretsansvarig
Anette presenteradearbetsbeskrivningftir kretsansvarig.Se under dvriga frigor

$6MyDog
Det har inkommit en del reaktioner p6 domaren som dd'mdevir ras pfl fredagen.Utstiillarna upplevde honom
som nonchalant i sin beddmning och atthan ftillde flera direkt oliimpliga kommentarer till utstiillare.
Besliits att Anette samlar ihop vitbresm6l fr6n utstiillare som var diir pfl fredagen'
Besliits att Hans skriver en skrivelse som skickas till domarkommittdn.
Uppdrogs altta fuamett underlag ftir hur vi ska kunna bygga upp en relation mellan v8ra kretsar och
liinsklubbarna lor att kunna pflverka val av domare pi vir ras.

$7 Rasklubbsruta
Klubben har fatt ett mejl fr6n SKK angflendeatt annonseramedrasklubbsrutai Hundsport.
i nuliiget.
Besl0tsatt inte annonsera

$ 8 Arsmiite
Arbetet med fiirberedelser infOr Srsmtitet.Diskuteradesprogram ftir sdndagen.
Besliits atI arbetamed att hitta foreliisaretill sOndagen.
Best0ts att Nils-Olof kopierar upp irsmdteshandlingarna.
Besl0ts att Rose-Marie bestiiller rosetter.
Besliits att Mia & Harald bestiiller blommor.
Besl0ts att Nils-Olof kollar upp vilka som vill ha hotellrum som klubben betalar ftir och bokar rum till dessa.
Besl6ts att Nils-Olof tar fram uppgifter om kosfirad och meny ftir supdp6 lOrdagskvtillen.
Besl6ts att sista anmtilningsdag ftir sup6n ar den29 mars. Anmiilningar skall g0ras till Rose-Marie samt att
anmiilan iir bindande.

$ 9 Avelskonferens
Diskuteradesom det fortsatta arbetetmed avelskonferensen
Besliits att Nils-Olof bokar Quality Hotell, Eurostop, J<inkdpingden 16-17 november 2013.
Besl0ts att Nils-Olof tar liam underlag till budget niir det gtiller konferenslokalerna.
Besliits att Rose-Marie och Leslie-Anne semensamtarbetar fram en budset som de skickar in tillsammans med
ansdkanom bidrag fr6n SKK.
$ 10 Viistra Kretsen
Viveca Lundberg har tagit time-out som sekreterarei Viisffa kretsen fram till ordinarie kretsmdte.
Besliits att posten som sekreterarekommer att vara vakant till kretsen ordinarie kretsm0te som h6lls den9l2-13
Besltits att all post till kretsen skall gfl till kretsledarenMargrethe Svends6n.
Besliits att Sture Wistrand 96r in som protokollflorare.
.

$ ll Gflvomedlemskap
En tiivling kommer attpkgd under 2013 som iir tiinkt att 6ka antalel sk?inkamedlemskap frin kennlar till deras
valpkOpare,
Besltits att Nils-Olof tar fram en annonssom ska finnas med i Bulletin nummer l-2013.
$ 12 Arbetsbeskrivning kretsansvarig
Anette gick igenom den framtagna arbetsbeskrivningen.
Besliits att godkiinna arbetsbeskrivningenmed den iindringen fr6n styrelsetill sekreterare.
Besl0ts altliigga ut p6 hemsidan under knappen kretsar.
Besliits att Mia informerar ut den till kretsarna.

$ 13 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius
Diskussion lors med Torben Fosseniusom statuternaftr ett vandringspris till Bodil Fosseniusminne.
Besltits att de statutersom finns ska giilla iiven detta vandringspris.
Besliits att Mia kontaktar Torben fiir fortsatt diskussion.

$ 14 Medlemshantering av SKK
Offert har tagits in fr6n SKK om att ev. lSta dem ta hand om vir medlemshantering.Det skulle ge klubben en
mer kostnad pi l0 -12.000 kr. Nigra har visat intressefiir aff ta 0ver efter Harald. Han kontaktar dessaftir vidare
diskussioner.

det skulle
Besliits att fortsiitta arbetemed atthittanigon som kan ta 6ver medlemsregistretefter Harald d6
innebiira en stor extra kostnad altlttta SKK skota medlemshanteringen.
Besltits att Rose-Marie tittar p6 program som skulle underliitta arbetetmed medlemsregistret

g 15 dvriga frflgor
A) SSTUtstiillningsammahelg
En skrivelsehar inkommit om att Sddrakretsensoch Owe Norra kretsensutstiiltningarinfaller safilma
helg.
Besliits att Mia besvararskrivelsen.
B) Championboken
pfl
Mejl har inkommit till styrelsen angflLendearbetet med del 3 av championboken och uteblivet svar
mejl som var skickat direkt till V?istrakretsen.
dem att
Besttits att p6minna Viistra kretsen om att besvara mejl angiende championboken' Uppmana
komma in med annonsom det 3 av championbokentill Bulletin nr l-13.

c)

Skiitselrfld
Besldts attbordlagga frflgan till niista mOte.

D) Manusstopp Bulletin
november'
Besltits att foljande manusstoppska giilla from nr 2-2013,1 februari, 1 maj, I augusti samtl

$ 16 Niistamiite
besldtstill den4122013kl 19:00
Niistasammantriide

$ 16 Sammantriidet avslutas
Nils-Olof tackar alla de niirvarande och avslutar sammantriidet'

\s
Nils-Olof Bratt ordf.

Mia Hagman sekr.

