
Protokoll fiirt vid telefonsammantriide med Specialklubben fiir Shih Tzu den 4/3 2Ol3

Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand,

Mia Hagman, Rose-Marie Johansson, Anette H6kansson, Hans Almgren from $ 5 D

Anmiilt fdrhinder:

$ I Sammantriider tippnas

Ordforande hiilsade de ntirvarande vdlkomna och ftrklarade miitet ftr 0ppnat.

$ 2 Vat av protokollfOrare

Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen fastst?illdes med tilliigg under 0wiga frigor.

$ 4 f'dregEende prptnl*ffiShr'*D 201.1

Godkiindes och lades till handliiisarna.

$ 5 Rapporter

A) Kassbrens rapport
Budgetforslag gicks igenom. Kassdren kommer ta fram en mall till kretsarna som ska ffllas i vid
fbrsdljning av klubbens material ex. dekaler och vykort.

B) Ordftirandesrapport
Inget att rapportera

C) Sekreterarensrapport
Det har varit problgm att fA in originalhandlingar och protokoll fr6n kretsarnas ord. Kretsmdten. Mia
informerar ut till sel$eterama i resp. krets att alla originalhandlingar samt protokoll ska gi till klubbens
selaeterare ftir diariefdring sagfi arkivering.

D) Medlemsregistratornsrapport
Medlemsantalet ligger p8 ca 530 medlemmar. Harald informerar att en av klubbens hedersmedlernmar,
Gun Hansson, bymarkens kennel har avlidit. Blommorkommer att skickas till hennes begravning.

E) Rapport AK
\rerksamhetsbertittelsen skickas runt ftr underskrifter. Styrelsen ger AK i uppdrag att informera ut till

uppfddare vilka itaganden och ansvar de hpr som uppftidare.



F) Rapport UK
Arbete p&g6r med alt ta fuam anm?ilningsformuliir.

G) Bulletin
Diskussion angiende ftirsta sidan som i nuliiget best6r av flera bilder i ett collage. Nils-Olof och Sture
kontaktar Sofi fdr att be om nvtt foto. Nils-Olof tar in offerter.

H) Hemsidan
Det iir fortsatt problem med hemsidan. Arbete pigir st att hemsidan ska fungera i smartphone, p&
liisplatta och pi dator.

I) Rapport frin kretsarna
Rapporter har inkommit fr6n Stockholm, dwe Norra.

O Rapport frfin kretsansvarig
Tnget rapportera dfl derura period iir lite av en uppstart efter kretsama ordinarie kretsmdten.

$ 6 Misstroendeomrtistning

Ordftirande har begiirt att en missfoendeomrOstning av honom som ordfiirarde skall genomftiras.

Omr0stningen utfiill enligt ftljande:

2 av ledamdtema ger ordftirande sitt forhoende

4 av ledam0terna lade ned sin rOst med hAnvisning att klubbens 6rsm8te iir nAra fiirestiende och att ordftiranden
viiljs av klubbens medlemmar pi irsmOtet.

$7 Arsm0te

Nils-Olof infonnerar att rumsbokningarna iir gjorda. Styrelsen har iinnu inte fttt valberedningens forslag men det
ar nhgra veckor kvar tills det ska vara liimnat till styrelsen.

Besliits att faststiilla sdndagens program med ftireliisning om stretching och massage for v6ra hundar.

$ 8 Avelskonferens

Programmet och foreliisarna iir faststiillt. AK har skrivit en "bliinkare" under AK:s sidor i Bulletin.

Ansdkan om bidrag fiir konferensen har skickats till SKK

$ $ Kuxs Fdreningsteknik

Besldtsatt Mia samt Nils-Olof kommer att delta i denna kurs. Var och en anmtiler sig sjiilv.

$ 10 Fiirfrflgan samarhete frflu Johannas lfundrosetter



En ftirfrigan frin Johanna Leijon, Johannas Hundrosetter om samarbetsavtal mellan foretaget och klubben har
inkommit.

Besldts att bordltigga frigan till efter klubbens 6rsm0te

$ 11 Skiitselrfld

Nils-Olof har pga. flytt inte hunnit gdra de revideringar som togs upp pa fOrra miitet.

Besltits att bordltigga frAgan till niista styrelsemOte.

$ 12 Faststiillande av kretsledningar

Besldts att faststiilla kretsledninearna fbr Ovre Norra. smflland samt Vdstra kretsen.

Besltits att besluta parugrafen som omedelbart justerad for att kunna l2igga ut de faststiillda ketsledningarna p6
resp. krets hemsida

$ 13 Utiikning av rasregister

F0rfr6gan har inkommit fran Lisa Molin om att utOka sitt rasregister med Shih-Tzu

Besl0ts att tillstyrka ftirfrigan med Onskemiiet att hon 96r elev p& en av klubbens utstiillningar

$ 14 SRD Ansvarig

SKK vill att varje speciaVrasklubb utser en SRD ansvarig ftir att se till att information till domare och

funktioniirer ges ut som den ska. Namnet p6 en ansvariga skall skickas in till SKK

Besl0ts att sammankallande i UK f.n. Mia Hasman skall vara SRD ansvaris.

$ 15 Delegat Kennelfullmiiktige

Anmiilan om vem som ska representera SST vid kennelfullmiiktige ska var inne den 3ll3.

Ev. motioner ska vara inne senast den 31/3.

Besl0ts a|t gbra en ftirfr6gan till SKK om vi kan anmiila namn p6 vir delegat till efter v&rt &rsmd,te

Besltits att fundera pfl ev. motioner och ta ev. diskussioner via mejl.

$ 16 Annons Royal Canin

I v8rt samarbetsavtal med Royal Canin si star det att de ska ha I annons inftird i varje nummer av tidningen.

Dock ej specificerat var. Frtifrigan har inkommit fr6n Royal Canin vad det skulle kosta att fb annonsen inford

pi sista sidan under fiterstoden av avtalsperioden.



Besl0ts att erbjuda annons pi sista sidan med ett tilliiggsbelopp per nummer.

Besliits vilka ftrhandlingsinstmktioner som giiller om Sture skulle hamna i ett ftrhandlingsliige.

$ 17 Registrering av mentaltest.

Beslut av SKI(KHM fims att raser som inte tillhOr SBK ska om plats medges kunna delta i mentaltest med
resultatregistrering under forutsiittning att aWalsanslutna resp. specialklubbar inte har nigot att erinra

Besl0ts att SST inte har n6got att erinra om n6gon vill mentaltesta sin hund med officiell resultahegistrering.

$ 18 Vandringspris till minne av Bodil tr'ossenius

F0rslag har inkornmit fr6n Torben p6 en tavla milad av Eva Wiberg.

Besliits att avslflL det forslaget di en tavla iir ett mycket 0mtilig VP som skulle vara svdrt att ftirvara sfl den inte
skadas di ett VP kan vandra i mflnga 6r.

Besl0ts att foresli att Torben delar ut ett Hederspris pi en eller flera utstiillningar till minne av sin hustru Bodil.
Ett hederspris behdver inte uppfylla siumma kriterier som ett vandringspris.

$ 19 Anmiilningsavgifter 2014

UK fick p6 fiirra styrelsemOtet uppdraget att ftiresl6 nya anmiilningsavgifter till klubbens utstiillrringar 2014.

UK har inkommit med ftiljande fiirslag:

Valpar ofbrdndrat dvs. 150: - giiller b6de inom och utomhus

Junior - Championklass en h0jning med l0: - dvs. 290: -/ utomhus 310: -/inomhus

Veteraner en hiijning med 10: - dvs. 210: - giiller bflde inom och utomhus.

Besliits att hOja enligt UK:s forslag.

$ 20 Ovriga frfigor

A) Bokfiiringsprogram

Besl6ts att kdpa Visma F0rening

S) Katatogisering

SKK vill ha ett ex. av vdr klubbtidning fdr katalogisering

Besldts att Harald liigger in i adressregister s8 att tidningen automatiskt gar till SKK

C) Tidningsredaktionen

Besliits att Sture Wistrand ska ing6 i tidningsredaktionen



D)

E)

Medlemsregistrator

Besldts att dela upp arbetet si att Harald har hand om medlemsregisfet och Anette tar dver att skicka

ut till nya medlemmar och nya agare av vhr ras.

Skrivelse My Dog

Hans skickar runt skrivelsen till alla i styrelsen niir den iir ftirdigstiilld.

$ 21 Niista m0te

N6sta sammantriide beslOts till tisdasen den 214 2013 kl

$ 22 Sammantriidet avslutas

Nils-Olof tackar alla de ntirvarande och avslutar sammanfddet.

tf :oo
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Mia Hagman sekr.


