
Protokoll frirt vid telefonsammantriide med Specialklubben ftir Shih Tzu den 2142013

Niiryarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Sture Wistrand,

Mia Hagman, Rose-Marie Johansson, Anette Hikansson tom $ 10, Hans Almgren from $ 5 G

Anmdlt fiirhinder: Therese Gustafsson

$ 1 Sammantriider iippnas

Ordftirande hiilsade de ntirvarande viilkomna och ftirklarade m0tet for Oppnat.

$ 2 Val av protokollfOrare

Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststtilldes.

$ 4 Fdregflende protokoll frfrn 4/?2&13.

F0regflende protokoll iir ej justerat.

Bordlades till niista mOte.

$ 5 Rapporter

A) Kassdrens rapport
B) Redovisade ekonomin t.o.m. 2013-03-31.
C) Filqga l'2,3 & 4

D) Ordf0randes rapport
Inger Ekstr6m & Anita Berggren skriver minnesord Over Gun Hansson

E) Sekretera'rensrapport
Rapporterade inkommen post frfln SKK

F) Medlemrregistratorns rapport
Medlemsantalet ligger ph 537 medlemmar. Information iir utlagd pt hemsidan ang6ende hur man gflr till
viiga vid inbetalning for ny medlems samt gtva till valpkiipare.

G) Rapport AK
Rapport fr6n avelskonferens som Leslie-Anne var pi kommer till niista mOte



H) Rapport UK
Rapport utskickad till styrelsen samt utlagd p6 hemsidan.

D Bulletin

Sfure informerade att Royal Canin har best?illt annons pi sista sidan i de kommande 3 numren av
Bulletin. Sture letar ocks6 efter kommersiella annonsdrer. Kommersiella annonser skall tiven dessa
skickas till bulletinrOshih-tzu.se

J) flemsidan

Nils-Olof kontaktar Johanna for att diskutera hemsidan och dess utformning. Sture kontrollerar si att de
uppftidare som stflLr p6 kretsarnas hemsidor iiven iir med i kennelregistret.

K) Rapport frfln kretsarna
Rapporter har inkommit fr6n Stockholm, Ovre Norra, Viistra, Sddra samt Smilandskretsen.
Protokoll har inkommit fr6n Stockholm. Ovre Norra samt Viistra.

L) Rapport frfln kretsansvarig
Uppftdartraffen i Vtistra hade varit mycket intressant och informativ.
Tini har hittat inomhuslokaler i Helsingborg samt Hiissleholm. lnfo om detta kommer att ltiggas ut pi
Stidras sida.
Anette informerar ut till kretsarna atl. de ska meddela niir de har uppdaterat sina hemsidor si att detta
kan liiggas ut tutder uppdaterat p6 klubbens sida. Tills vidare sA ska detta meddelas till Mia.
Rose-Marie informerade att anatomikursen som hills uppe i Lulefl l0rdag den614 har 20 stycke

anmiilda fr6n vir klubb.

$ 6 Bulletin

Kostnaderna ftir v6r tidning har dkat igen. Diskuterades vilka itgiirder som kan genomfbras fdr att ftirhindra att
de skjuter i hiijden.

Besliits att tidningskommittdn tar fuam ett underlag till niista mdte.

Konfirmerades beslut tagetvia mejl att byta till Just Nu Tryckeri, Malmti.

$7 Arsmiite

Diskuterades det faktum att det inte lir sA m6nga anmiildatill middagen.

Besliits att Nils-Olof kontaktar hotellet for att kontrollera kostnaden per person di vi inte kommit upp till det
offererade antalet anmtilda.

Besldts att en tyst minut ska hillas ftir de medlemmar som har gfltt bort under 6ret.

$ I Skiitselr6d

Nils-Olof har giort de dndringar som diskuterades pi m<itet 4/2.

Besliits att gdra nigra slutgiltiga justeringar.

Besldts an liiggaut de fiirdigstallda sktitselr eded phhemsidan.



Besliits att kopiera upp n6gra exemplar och ta med till 6rsm0tet.

Besliits att kopiera upp och skicka med till nya medlemmar.

$ 9 Skrivelse frin medlem

Skrivelsen ftiredrogs av Anette H6kansson

Lades till handlingarna. Bilaga 5

$ 10 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius

Nytt ftirslag till hantering av det ftireslagna vP har inkommit fr6n Torben Fossenius.

Fdrslaget iir att gdra reproduktioner som delas ut Srligen till Btista Uppftidargrupp tills dess att det tillfaller n6gon
kennel ftr evigt.

Besf0ts att godkiinna detta forslag under forutsiithrtng attEva Wiberg godkiinner att det tillverkas
reproduktioner av tavlan.

Besliits att vandringspriset delas ut forsta gingen p6 Minnesutstiillningen i Skurup 2013. From 2014 ska det
delas ut pi Tibethund,

$ 11 Skrivelse My Dog

En skivelse har uppriittas ang6ende htindelserna p6 My Dog.

Besliits att skrivelsen ska skickas till SKK:s Domarkommittd. Bilasa 6

$ 12 Informationstext raspresentation

AK har skickat in ftirslag pi revidering av texten i raspresentationen av vir ras p6 SKK.

Besliits bordliigga fr8gan till nasta mdte.

$ 13 Skrivelse frin revisorerna

Skrivelse har inkommit frin revisorerna. Denna iir utformedlad till alla i styrelsen ftir genomliisning,

Lades till handlingarna. BilagaT

$ 14 Kampanj Skiill inte pi Hunden

SKK driver en kampanj vid namn Skiill inte p6 hunden. En manifestation ska genomforas i flera st0rre stiider den
l3l4. Stockholmskretsen kommer att delta i denna i Stockholm.

Besltits althgga ut banner ft)r denna kampanj pi klubbens hemsida



$ 15 Delegat Kennelfullmiiktige

Konfirmerades anmiilan av Nils-Olof Bratt som klubbens delegat samt som suppleant Hans Almgren.

$ 16 Motion KF

Hans fbrslag till en motion fr6n SST till KF/SKK har skickats ut till alla i styrelsen

Konfirmerades beslut taget via mejl att skicka in motionen till SKK. Bilaga 8

$ 17 Ovriga fr6gor

lnga 0wiga frigor fanns

$ 18 Niista miite

Niista sammantriide besldts till l0rdaeen den 1314 2013 kl 13:00

$ 19 Sammantriidet avslutas

Nils-Olof tackar alla de n?irvarande och avslutar sammantriidet.

Justeratden 
q 

, ?....2013

I
\-/\-/-

Mia Hasman sela.Nils-Olof Blatt grdf.


