
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 18/8 2011 klockan 21:00. Mötet 
genomfördes via Internet / Skype. 
 
Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Rebecka Nilsson, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Jenny 
Johansson, Cristin Ronqvist, Carina Ronqvist, Kenneth Civilis  
 
Besökande: 
Pernilla 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 Anders Hansen. 
  
§4 Föregående mötes protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§5 Årsmöte 2012 
Det lades som förslag att hålla nästa års årsmöte sista eller näst sista 
helgen i april och då på Allsportscenter i Boxholm. Anders Hansen och Kim 
Storlöpare fick i uppdrag att kolla upp det och lämna information på nästa 
möte.  
 
§6 SKK anslutning: 
Ninni Erlandsson kommer att skriva ut och skicka alla de dokument som 
SKK vill ha för att kunna fatta beslut om SSCK får bli SKK ansluten klubb.  
 
§7 Gemensamt MH: 
Det finns fortfarande intresse för att göra ett gemensamt MH i klubben 
och helst redan i september/oktober 2011. Kim Storlöpare kontaktar 
Borås brukshundklubb för att se om de har möjlighet att hålla i det.  



 
 
§8 Reklam/T-shirts:   
Ninni Erlandsson informerade om en sida som heter zazzle.se där man kan 
skapa en butik, skapa/designa olika produkter (tröjor, muggar, bildekaler 
osv) och sen lägga ut för försäljning utan att själv behöva beställa in ett 
lager. Kunder går i på zazzles butik och beställer det de vill ha och zazzle 
trycker/tillverkar, står för allt det administrativa, skickar osv och själv får 
man en viss procent av försäljningspriset. 
Styrelsen fattade beslut om att SSCK skall testa detta för att kunna sälja 
lite mer klubb produkter, Ninni Erlandsson fick i uppdrag att designa lite 
saker och lägga ut.  
    
§9 Hemsidan:  
Kim Storlöpare informerade om att alla @ i mailadresserna kommer att 
tas bort från hemsidan och ersättas med (at) för att försöka få bukt med 
problemet med spammail. Kim kommer även att skicka ut lösenord till alla 
så att de kan svara på mail från SSCKs adress.  
Styrelsen beslutade att det skulle finnas möjlighet för de som vill att lägga 
ut klubbens hundar på hemsidan. Kim mailar runt till medlemmar och 
begär kort på hunden + den infon de vill ha med.  
 
§10 Övrigt: 
Styrelsen har fått information via mail från Mikael Dahllöf om att man 
jobbar på att få fram ett renrastest för Ceskoslovensky Vlcak. Alla i 
styrelsen har läst och noterat detta. 
 
§11 Nästa möte. 
Nästa möte kommer att hållas fredagen den 23 september klockan 21:00 
via skype. 
 
 
§13 Mötet avslutas. 
Kim tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

 
———————————  
Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 
Sekr: Ninni Erlandsson 

      
  
——————————- 
Justerare: Anders Hansen 


