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

Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.),HaraldAndersson,ThereseGustafsson,
StureWistrand,
Mia Hagman,Rose-MarieJohansson
Anmiilt ftirhinder: AnetteHflkansson.
HansAlmeren

$ 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 F0regflendeprotokoll friln7ll2013
Godkiindes och lades till handlinqarna.

$ 5 Rapporter
A) Kassdrensrapport
Redovisade
ekonomint.o.m.20l3-0 l-3 1.
Bilagal,2
B) Ordfiirandesrapport
Rapporteraratt i F0reningskommittdns(FK) protokollfrin20l2-09-18
S 77 C, konstaterarFK 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 ftirhoppningsvisiintligen kommit tilkiitta med att vi inte fftt all post via mejlfr6n SKK. Riitt
adresshar varit registreradhos SKK men av n6gonanlednings5har inte allt kommit fram. FOratt
siikerstiillaatt vi ffir denpostvi skaha har sekreteraren
tillsvidare anmflt sin privata e-postadresstill
SKK. Det verkar funseradfl det har kommit ett flertal meddelandensedan?indrinsen.
D) Medlemsregistratornsrapport
Medlemsantalet har sjunkit n6got.

'/r'f,/

E) Rapport AK
AK fortsiitterarbetetmedatt planeraavelskonferensen.
Minnesanteckningar
har inkommittill styrelsen.
F) Rapport UK
Rapportskickadtill alla i styrelsensamtiir utlagdpt hemsidan.
G) Butletin
Redaktionsm0tekommeratt htllas den20/2.P6 dettakommerPafrik att delta.
H) Hemsidan
Det iir fortsattproblemmedhemsidan.Arbetepflg6rmed aIt riiltatill dessaproblem.
I)

Rapport frin kretsarna
Rapporterhar inkommit fran Ostra,Stockholm,Owe Norra samtVlistra kretsen.
Protokollfr6n Stockholmskretsen
Ord. Kretsmdteoch Konstituerande
protokollhar inkommittill
styrelsen.
I fiirra protokolletftill det bort att Owe norrahaderapporterat.

O

Rapport frAn kretsansvarig
Ingenrapportdi Anette inte deltog i mOtet.

$ 6 RemissSKK:s Grundregler
Det har g6ttut en remisstill alla klubbarangiendeiindringarav SKK:sgrundregler.AK och UK har ffitt ta del
ochge sinaslmpunkterp6 remissen.
Besltitsatt svarenligt fttljandepi remissen
3:3 tik tidigastvid24 m?n6ldersamtfor hanetidigastvid 12minaders6lder
3:5 tik sominte gitt i aveltidigareinte frr parasefter5 6rsflldersamtatt tik Over8 6r inte skaparas.
4:4 behOverftrfydligas vad somavsesmedgenetiskbelastning
4:8 Textenbehdverutdkasi forstielse

$7 Stamboksavgift
Klubben har fbtt ett mejl fr6n SKK stamboksavgiftenfrom lll-2013 ar h0jd.
Besl0ts att hdja avgiften fr6n dagens35 kr per deltagandehund till 40 kr per deltagandehund.
Besliits att UK fbr i uppdrag att komma med ft)rslag angiende en ev. hdjning anmtilningsavgifterna for 2014

$ 8 Arsm0te
ArbetetprogramflorsOndagen
foftsafter.
BesliitsaIt arbetamedatt hitta foreliisaretill 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 annonsi Bulletin nr l-2013

$ 9 Avelskonferens
Diskuteradesom det fortsatta arbetetmed avelskonferensen
Besliits att Rose-Marie och Leslie-Anne skickar in ansokanoch 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 endastskall angesmed 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
Klubbenhar frfrn Nona Alvsborg Kennelklubboch Foreningskonunittdnffitt inbjudan att de\tai kurs i
frreningsteknik.Kursenhalls i Alingsdsden8 april. Senaste
anmiilningsdag
iir den8 mars.
Besliits att Nils-Olof, Harald och Mia till niistamiite kollar upp om derasmtijligheter att delta.

$ 12 Vandringspristill minneav Bodil Fossenius
Mia har skickatmejl till Torbenmedde svarpi frigor somhanstiillt till styrelsen.Ingetsvarfran Torbenhar
kommitpi dettamejl
Besliits att bordliiggatill niistam0te for att seom svard6 har inkommit.

$ 13 Skdtselrid
Textentill skiitselridengicksigenomoch det fannsforslagp6 iindringar.
Besliitsatt Nils-Olof reviderartextenenligtde iindringarsomtogsupp p&m6tet..

$ 14 DataprogramMedlemshantering
Diskuteradeolika programfiir bokftiringochmedlemshantering
Besldtsatt Rose-Marietar fram beslutsunderlae
ftir dettatill nlistamOte

g 15 Ovriga frf,gor
A) Kretsledning Stockholm

Stockliolmskretsen
harhaft sitt ordinariekretsmtiteochprotokollhar inkommittill styrelsen
Besldtpatt faststtillakretsledningen
ftir stockhormskretsen.
B) Skrivejlse
En skrivelsehar inkommittill styrelsenfr6n Stockholmskretsen
angiendeanmiilningsforrnul?iret
till
verautbtalhingar pi klubbenshemsida.Funktioneniir d6lig och minga anmiilningarkommer inte
fram.
Besliit$ att arbetapil atthitta en lOsningssom fi.rngeraroch fram till dessinte anviindaossav fonnuliiret
medurfdantagav Midvinterspecialen
ochViisterdssomredanliggerute.

$ 16 Nnstamtitp
Niistasammantrfide
besldtstill den4/3 2013kl l9:00

$ 16 Sammantlfldetayslutas
Nils-olof tackaralla de niirvarandeochavslutarsammantriidet.

Nils-Olof Bratt ordf.

Mia Hagman sekr.

