
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 22/1 2010 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

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

Krusengren, Anders Hansen 
 

Frånvarande: Veronika 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 2010 
Anders samt Stef har inte fått mailet med information om de olika ställena 

där årsmötet kan tänkas hållas, Ninni skickar dem igen.  
Länken till Tivedens hudläger fungerar inte enligt Kenneth, Ninni kollar 

upp det och skickar informationen igen. 
Då Alla sporters center i Boxholm har tillgång till MH-bana lägger Ninni 

som förslag att klubben skall kolla upp om möjligheten finns att ha 
årsmötet där och samtidigt ha MH-beskrivning. Då Veronika är mer insatt i 

MH-beskrivning samt även känner till beskrivare får Ninni i uppdrag att 
prata med Veronika samt kontakta Alla Sporters center för att se hur det 

fungerar. 
   

§6 Logga 
Ninni har mailat runt ett nytt, ännu inte färdigt, förslag på logga som får 
mycket positiv respons. Alla uppmanas att maila bilder på en stående CsV 

och sen fortsätter Ninni att jobba med idén och mailar resultatet till övriga 
styrelsemedlemmar.   
 



 
§7 SKK anslutning: 
Stef har varit i kontakt med SKK för att få reda på vilka krav som skall 

uppfyllas för att bli en SKK ansluten rasklubb. Han har ett möte inbokat 
med SKK 27/1-2010 och återkommer med information och uppdateringar 

på nästa styrelsemöte (19/2-2010)  
 

 

§8 Pressansvarig:   
Mikael föreslog att klubben utser en pressansvarig som kan bemöta 

felaktig/dålig information och falska rykten om SWH och CsV som ibland 

dyker upp på Internet osv. Klubben utsåg Ninni Erlandsson till 

pressansvarig.  

  

§9 Övrigt:  
För att underlätta i framtiden när det gäller föreningskonto behövs ett 

organisationsnummer, Kim Storlöpare skall ordna detta.  

Då det inte fanns något föreningskonto förra året skall de som var med på 

förra årsmötet betala dubbel medlemsavgift i år. 

När föreningskontot är ordnat behövs ett formulär på hemsidan som folk 

kan fylla i när de vill bli medlemmar och den informationen skall sedan 

skickas till kassören så att hon kan bocka av vilka som har betalat. Kim 

ordnar detta. 

Medlemskort till alla betalande medlemmar skall ordnas när loggan är 

färdig. 

Anders anser att det finns ett behov av visitkort för klubben som man kan 

dela ut på utställningar osv. Många är intresserade av raserna och vill 

veta mer och det är bra PR för klubben. Styrelsen håller med och visitkort 

samt övrigt reklammaterial (såsom foldrar, tröjor med tryck osv) bör 

införskaffas så fort loggan är färdig.  

Förslag finns på att göra en lista på alla SWH och CsV som bor i Sverige, 

samt kontaktuppgifter till ägaren, och lägga ut på klubben hemsida. 

Informationen kommer att vara frivillig. 

 

§10 Nästa möte: 
Nästa möte hålls 19 februari 2010 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 

  
 


