
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 5/3 2010 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Pernilla Civilis, Mikael Dahllöf, Kim Storlöpare, Anders 

Hansen, Jenny Johansson 
 

Frånvarande: Veronika Johansson, Stef Krusengren 

  

Besökande: Kenneth Civilis, Rebecka Nilsson 

 

§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 2010 
Årsmötet kommer att hållas lördagen den 17 april klockan 14:00. Till 

mötesplats valdes Tångaheds anläggning och Ninni Erlandsson samt Kim 
Storlöpare fick i uppdrag att ringa dit och kolla upp priser, om det är ledigt 

osv. I samband med mötet kommer en mindre träff att hållas och de som 
vill och kan skall ha möjlighet att komma redan fredags den 16/4 och 

stanna till söndag 18/4 
   

§6 Logga 
Ninni jobbar vidare med loggan och letar fortfarande efter ett bra foto på 
en Ceskoslovensky Vlcak att använda.   
 
 
§7 SKK anslutning: 
Då Stef Krusengren inte är närvarande bordlades frågan till nästa möte. 
Kim fick i uppdrag att maila Stef för att höra vad som sades på mötet med 

SKK och för att be honom maila runt information till övriga 

styrelsemedlemmar.   



 

 

§8 Övrigt:   
SSCK har nu fått ett bankgironummer samt ett organisations nummer och 

information om hur man betalar in medlemsavgift kan nu läggas ut på 

hemsidan. Kim Storlöpare ordnar detta snarast. 

Informationen om nya medlemmar skall skickas till både Pernilla Civilis 

och Ninni Erlandsson så att de kan lägga upp ett medlemsregister. Namn, 

e-mail adress och adress är de uppgifter som klubben kräver.  

  

§9 Nästa möte:  
Nästa möte hålls fredagen den 26 mars klockan 21:00 via Skype. 
 

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

 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Mikael Dahllöf 

  
 


