
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid ssck möte 22/10 2009 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Veronica Johansson, Pernilla Civilis, Mikael Dahllöf, Kim 

Storlöpare, Stef Krusengren, Anders Hansen  
 

Besökande: Rebecka Nilsson, Kenneth Civilis, Petra Nordqvist 

 
§1 Mötets öppnande 

Kim hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

  

§2 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

  

§3 Val av justerare 
Till att jämte ordförande och sekreterare justera  

protokollet valdes Mikael Dahllöf. 

  

§4 Föregående mötes protokoll. 
Föregående mötesprotokoll skickades till justeraren med posten men det 

tycks ha kommit bort på vägen. Veronika som var sekreterare vid 
föregående möte skickar det på nytt. 

  

§5 Årsmöte 2010 
Enligt SSCKs stadga skall årsmötet genomföras innan aprils utgång och 
därför bör klubben börjar planera redan nu. Backamo Lägerplats lades 

som förslag på mötesplats. Fler förslag kollas upp till nästa möte.  
  

§6 Logga 
Alla i styrelsen hade ännu inte tittat på det enda förslaget som har kommit 
in vad gäller logga. Kim åtog sig att maila bilden till alla och frågan 

bordlades därför till nästa möte. 
 
§7 Rasansvariga 
Mötet beslutade att 1-2 kontaktpersoner per ras skull utses för att 
underlätta för de som vill ha mer information om raserna.  

Till kontaktpersoner för CsV utsågs Veronika Johansson och Stef 
Krusengren. 

Till kontaktpersoner för SWH utsågs Ninni Erlandsson och Kim Storlöpare. 

Information om detta och mail adress till kontaktpersonerna skall läggas 
ut på hemsidan. 



§8 Övrigt   
Kim och Ninni informerade om att Södra Älvsborgs kennelklubb anordnar 

en nationell utställning på Ryda i Borås varje år och 2010 kommer den att 

hållas 3-4 juli.  Kim mailar information om den till alla för att se om det 

finns intresse att samla ihop ett gäng och visa upp raserna där. 

  

§9 Nästa möte.  
Nästa möte hålls fredagen den 20 november klockan 22:00 via skype. 

 

§10 Avslutning 
Kim tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

  

 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Mikael Dahllöf 

  
 


