
Protokoll fOrt vid telefonsammantriide med Specialklubben flir Shih Tzu den 4/22013

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

Mia Hagman, Rose-Marie Johansson

Anmiilt ftirhinder: Anette Hflkansson. Hans Almeren

$ I Sammantriider dppnas

Ordftirande hiilsade de niirvarande viilkomna och ftirklarade m6tet ftr Oppnat.

$ 2 Val av protokollftirare

Utsflgs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen

D agordnin gen faststiilldes

$ 4 F0regflende protokoll friln7ll2013

Godkiindes och lades till handlinqarna.

$ 5 Rapporter

A) Kassdrens rapport
Redovisade ekonomin t.o.m. 20 l3-0 l-3 1.
Bilagal,2

B) Ordfiirandesrapport

Rapporterar att i F0reningskommittdns (FK) protokollfrin20l2-09-18 S 77 C, konstaterar FK att
ordftlrande har handlat korrekt och inget finns att anfrra pi hans agerande.
Mia och Harald menar att ordftirande borde ha informerat styrelsen att det fanns ett iirende rdrande
klubben hos FK. Mia och Harald delar inte ordftirandes 6sikt att detta rOrde honom personligen och inte
behdvde informeras ut till swrelsen.

C) Sekreterarensrapport
Att vi ftirhoppningsvis iintligen kommit tilkiitta med att vi inte fftt all post via mejlfr6n SKK. Riitt
adress har varit registrerad hos SKK men av n6gon anledning s5 har inte allt kommit fram. FOr att
siikerstiilla att vi ffir den post vi ska ha har sekreteraren tillsvidare anmflt sin privata e-post adress till
SKK. Det verkar funsera dfl det har kommit ett flertal meddelanden sedan ?indrinsen.

D) Medlemsregistratornsrapport

Medlemsantalet har sjunkit n6got.
'/r'f,/



E) Rapport AK
AK fortsiitter arbetet med att planera avelskonferensen. Minnesanteckningar har inkommit till styrelsen.

F) Rapport UK
Rapport skickad till alla i styrelsen samt iir utlagd pt hemsidan.

G) Butletin
Redaktionsm0te kommer att htllas den20/2. P6 detta kommer Pafrik att delta.

H) Hemsidan
Det iir fortsatt problem med hemsidan. Arbete pflg6r med aIt riilta till dessa problem.

I) Rapport frin kretsarna
Rapporter har inkommit fran Ostra, Stockholm, Owe Norra samt Vlistra kretsen.
Protokoll fr6n Stockholmskretsen Ord. Kretsmdte och Konstituerande protokoll har inkommit till
styrelsen.
I fiirra protokollet ftill det bort att Owe norra hade rapporterat.

O Rapport frAn kretsansvarig
Ingen rapport di Anette inte deltog i mOtet.

$ 6 Remiss SKK:s Grundregler

Det har g6tt ut en remiss till alla klubbar angiende iindringar av SKK:s grundregler. AK och UK har ffitt ta del
och ge sina slmpunkter p6 remissen.

Besltits att svar enligt fttljande pi remissen

3:3 tik tidigast vid24 m?n 6lder samt for hane tidigast vid 12 minaders 6lder

3:5 tik som inte gitt i avel tidigare inte frr paras efter 5 6rs fllder samt att tik Over 8 6r inte ska paras.

4:4 behOver ftrfydligas vad som avses med genetisk belastning

4:8 Texten behdver utdkas i forstielse

$7 Stamboksavgift

Klubben har fbtt ett mejl fr6n SKK stamboksavgiften from lll-2013 ar h0jd.

Besl0ts att hdja avgiften fr6n dagens 35 kr per deltagande hund till 40 kr per deltagande hund.

Besliits att UK fbr i uppdrag att komma med ft)rslag angiende en ev. hdjning anmtilningsavgifterna for 2014

$ 8 Arsm0te

Arbetet program flor sOndagen foftsafter.

Besliits aIt arbeta med att hitta foreliisare till sOndasen.



Besliits att middagen p5 ltirdagskviillen kommer att best6 av huvudratt samt dessert. All information om detta
kommer att liiggas ut p6 hemsidan samt i annons i Bulletin nr l-2013

$ 9 Avelskonferens

Diskuterades om det fortsatta arbetet med avelskonferensen

Besliits att Rose-Marie och Leslie-Anne skickar in ansokan och budset till SKK

g 10 Nya medlemmar

En fr6ga har inkommit fr6n medlem angiende attnyamedlemmars namn och adress liiggs ut i tidningen.
Medlemmen menar att deltaitr till nackdel for de som har skydda identitet.

Besliits attnya medlemmar endast skall anges med namn och ort.

Besldts attliigga till en text att vi liigger ut namn och ort och om man inte onskar ha sitt namn med s6 ska man
meddela detta.

$ 11 Kurs FOreningsteknik

Klubben har frfrn Nona Alvsborg Kennelklubb och Foreningskonunittdn ffitt inbjudan att de\tai kurs i
frreningsteknik. Kursen halls i Alingsds den 8 april. Senaste anmiilningsdag iir den 8 mars.

Besliits att Nils-Olof, Harald och Mia till niista miite kollar upp om deras mtijligheter att delta.

$ 12 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius

Mia har skickat mejl till Torben med de svar pi frigor som han stiillt till styrelsen. Inget svar fran Torben har
kommit pi detta mejl

Besliits att bordliigga till niista m0te for att se om svar d6 har inkommit.

$ 13 Skdtselrid

Texten till skiitselriden gicks igenom och det fanns forslag p6 iindringar.

Besliits att Nils-Olof reviderar texten enligt de iindringar som togs upp p& m6tet..

$ 14 Dataprogram Medlemshantering

Diskuterade olika program fiir bokftiring och medlemshantering

Besldts att Rose-Marie tar fram beslutsunderlae ftir detta till nlista mOte



g 15 Ovriga frf,gor

A) Kretsledning Stockholm

Stockliolmskretsen har haft sitt ordinarie kretsmtite och protokoll har inkommit till styrelsen

Besldtp att faststtilla kretsledningen ftir stockhormskretsen.

B) Skrivejlse

En skrivelse har inkommit till styrelsen fr6n Stockholmskretsen angiende anmiilningsforrnul?iret till
vera utbtalhingar pi klubbens hemsida. Funktionen iir d6lig och minga anmiilningar kommer inte fram.

Besliit$ att arbetapil atthitta en lOsnings som fi.rngerar och fram till dess inte anviinda oss av fonnuliiret
med urfdantag av Midvinterspecialen och Viisterds som redan ligger ute.

$ 16 Nnsta mtitp

Niista sammantrfide besldts till den4/3 2013 kl l9:00

$ 16 Sammantlfldet ayslutas

Nils-olof tackar alla de niirvarande och avslutar sammantriidet.

Nils-Olof Bratt ordf. Mia Hagman sekr.


