
Protokofl fiirt vid telefonsammantriide med Specialklubben ftir Shih Tzu den Slll2012

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

Mia Hagman, Anette Hikansson, Hans Almgren from $ 5:I

Anmiilt fbrhinder: Rose-Marie Johansson

g I Sammantriider tippnas

Ordfiirande hdlsade de ntirvarande v?ilkomna och forklarade mdtet ftir 6ppnat,

$ 2 Val av protokollftirare

Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststiilldes

$ 4 Fiiregflende protokoll frhn15/102012

Godkiindes och lades till handlinsarna.

$ 5 Rapporter

A) Kassiirens rapport
Ingen rapport dd kassOren inte var niirvarande.

B) Ordf0randes rapport
Inget rapporlera.

C) Sekreterarensrapport
Klarl med sekreterare till 6rsm6tet.

D) Medlemsregistratorns rapport
Ofiiriindrat medlemsantal.

E) Rapport AK
Har varit i kontakt med SKK ang&ende rasguiden som iindrat si det dverensstiimmer med nya
rasstandaren

F) Rapport UK
Rapport skickad till alla i styrelsen som iiven kommer altliiggasut p6 hemsidan. , ̂ / 

\AM/s



G) Butletin
Redaklionsgruppen kommer att ha telefonmdte den 8/11

H) Hemsidan
Det hiinder av och till att vissa sidor inte fi.rnserar.

I) Rapport frin kretsarna
Rapporter har inkommit frin, Owe Norra, Ostra, Stockholm samt Viistralaetsen.
Det saknas kretsledningsprotokoll frin vissa lcretsar. Anette informerar ut till kretsarna vikten av att
dessa skickas till klubbens sekreterare.

O Rapport frin kretsansvarig
Anette Sterkommer med en redigerad befathringsbeskrivning for kretsansvarig.

$ 6 Medlemsregistrator

Harald Andersson har meddelat althan Onskar avgi som medlemsregistrator.

Besliits att siitta in annons i Bulletin samt liigga ut p6 hemsidan att vi stiker ny medlemsregistrator.

$7,&rsmdtet

Nils-Olof har tagit ytterligare offerter pi hotell i J0nkiiping.

Besliits att boka Jdnkriping Hotell och Konferens till Srsmritet 2013.

$ 8 Avelskonferens

Se paragrafT.

Besl0ts att boka Jiinktlping Hotell och Konferens till avelskonferensen 2013.

$ 9 Skiitselrid

Nils-Olof hade inget ftirdigt ftirslag att presentera. F0rslag finns dven p6 att gdra en videofilm med
sk0tselanvisnins.ar.

Besliits att bordliigga sk0tselrSden till niista mOte.

Besltits diskutera fiirslaget om videofilm pt niista mdte.

$ 10 Siidra kretsen

De som var intresserade att ev. ta upp mbetet i Stidra kretsen har iinnu inte iterkommit.

Besldts att be dem 6terkomma med ft)rslag p6 kretsledning alternativt utstiillningsgrupp ftlr 2014 sena , \
30/112012 \J$



$ ll Rasguiden SKK

I samband med kontakten med SKK angiende iindringar i rasguiden s8 framkom det att de gdrna s6g att vi skrev
lite utforligare ang6ende v6r ras.

Besliits att tillfriga AK om de skulle vara intresserade att 6ta sig detta arbete.

$ 12 dvriga Fr6gor

Stockholmskretsen har informerat att de inte kommer ha n6gon Rasmonter pi Stora Stockholm.

Uppdrogs Nils-Olof att kontakta Lena Carlsson ftir att ffi mer information om trakgrunden till beslutet samt
tillfrAga om det skulle vara mdjligt althaenrasmonter i samarbete med Lhasa Apso klubber/SvKTR.

$ 13 Niista miite

Niista sammantrtide besliits till den 3/l2kl19:00

$ 14 Sammantriidet avslutas

Nils-Olof tackar alla de niirvarande och avslutar sammantriidet.

Nils-Olof Bratt ordf.

$,"* -\-.*
Mia Hagman sekr.


