
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 27/8 2010 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Mikael Dahllöf, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Veronica 

Johansson 
 

Besökande: 
Kenneth Civilis 

 
§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 godkändes och lades till handlingarna. 

  

§5 Årsmöte 2011 
Årsmötet kommer att hållas lördagen den 30 april 2011 på Odenslunds 4-

H gård i Borås. I samband med årsmötet kommer vi även att ha en 
mindre träff sträcker sig över helgen 29/4-1/5. De som vill delta kan boka 

boende på Saltemads camping i Borås och Kim Storlöpare ser till att 
information om årsmötet samt boendet läggs ut på hemsidan så snart 

som möjligt. Information och inbjudningar kommer även att skickas ut via 
Facebook. 

   

§6 Logga 
Det förslag på logga som Ninni Erlandsson har tagit fram godkändes. 
 
 
§7 SKK anslutning: 
Då vi ännu inte har fått någon information ifrån Stef Krusengren om hur 

det går med SKK anslutningen lämnades uppdraget istället till Veronica 
Johansson. Veronika kommer att börja om från noll och sedan informera 

styrelsen om vad som krävs och hur vi skall gå tillväga.  
 



 

§8 Avelsbestämmelser, rekommendationer: 
Ninni informerade om att Degenerativ Myelopati (DM) börjar bli ett 
växande problem hos Saarloos Wolfhond. Man kan numera DNA-testa 

hundar för att se om de är fria/bärare eller drabbade av DM och Ninni 
föreslog att klubben skulle ta ställning till om man bör jobba för ett krav 

på DNA-test eller inte.  
Mötet beslutade att ge Ninni i uppdrag att ta reda på hur stort problemet 

med både DM, Dvärgväxt och PRA är hos Saarloos Wolfhond innan 
klubben tar ställning till detta och även kolla upp hur tillförlitliga testen är. 

Mikael Dahllöf fick i uppdrag att få fram mer information om DM, hur 

utbrett problemet är samt undersöka hur tillförlitligt testet är när det 
gäller Ceskoslovensky Vlcak   

  
§9 Övrigt:   
Ninni Erlandsson skall kolla upp om det finns möjlighet att anordna ett MH 

i samband med årsmötet och skall därför kontakta Borås Brukshundklubb. 

 

§10 Nästa möte:  
Preliminärt datum för nästa möte är satt till 1 oktober klockan 21:00 via 
skype.  

 

§11 Mötet avslutas: 
Kim tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Mikael Dahllöf 

  
 


