
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 23/9 2011 klockan 21:00. Mötet 
genomfördes via Internet / Skype. 
 
Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Rebecka Nilsson, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Cristin 
Ronqvist, Kenneth Civilis, Veronica Johansson samt Carina Ronqvist 
(ersättare)  
 
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 
Anders Hansen har kontaktat Boxholm och bokat anläggningen sista 
helgen i april (27-29/4 2012) för SSCKs räkning. Styrelsen fick ta del av 
all information från Boxholm vad gäller priser, vad som ingår, in- 
utcheckning osv. (se bilaga 1) 
Styrelsen beslutade att anmälan till årsmötet måste vara klubben tillhanda 
senast 29 februari 2012. Förskottsbetalning är det som gäller och 
betalning är = anmälan. Betalningen skall ske till klubbens konto och 
mailadress samt namn måste stå med på inbetalningen så att vi kan se 
vem som har betalat. Om någon får förhinder och inte kan komma 
kommer anmälningsavgiften att återbetalas efter årsmötet.  
Själva årsmötet kommer att hållas lördagen den 28/4 klockan 14:30 och 
för de som inte har möjlighet/vill stanna hela helgen går det bra att bara 



vara med på årsmötet.  
Styrelsen fick i uppdrag att till nästa möte komma med förslag på 
aktiviteter att ha under årsmöteshelgen. 
 
 
§6 SKK anslutning: 
Ninni Erlandsson skrivit ut de dokument som SKK efterfrågar för att kunna 
fatta beslut om SSCK får bli SKK ansluten klubb. Det som saknas är 
klubbens ekonomiska redovisning. Kassör Kenneth Civilis fick i uppdrag 
att sammanställa den och maila till Ninni.   
 
§7 Gemensamt MH: 
Kim Storlöpare har försökt kontakta Marianne på Borås brukshundklubb 
men har ännu inte fått något svar. Han fortsätter att ringa och meddelar 
styrelsen så fort han får mer information.  
Då även Boxholm har en MH bana beslutade styrelsen att se om det finns 
möjlighet att få fram en beskrivare till årsmöteshelgen i Boxholm och göra 
ett gemensamt MH där om det inte fungerar med Borås Brukshundsklubb.   
 
 
§8 Reklam/T-shirts:   
Ninni Erlandsson har nu lagt ut en liten webshop för SSCK och den fick 
positiv respons från övriga styrelsen. 10% av det som säljs kommer att gå 
till klubben. Lite fler produkter så som linnen efterfrågades, Ninni ser till 
att det kommer upp i shoppen.  
    
§9 Hemsidan:  
På föregående möte beslutade styrelsen att det skulle finnas möjlighet för 
de som vill att lägga ut klubbens hundar på hemsidan. När det gäller 
vilken information man vill ha med så måste resultat från tester som inte 
finns med på SKKs sida verifieras innan de läggs ut. Man mailar en kopia 
på testresultatet till webmaster som kontrollerar att allt stämmer.  
Kim Storlöpare gör ett förslag på hur det kan se ut och mailar till alla i 
styrelsen, förslaget gås igenom på nästa möte.    
 
§10 Övrigt: 
Frågan om hur många Saarloos wolfhonds samt Ceskoslovensky Vlcaks 
det finna registrerade i Sverige disskuterades. På SKKs sida finns det 13 
registrerade SWH samt 13 registrerade CsV. Några av dessa är 
exporterade till utlandet och det finns även hundar, av båda raserna i 
Sverige, som inte är omregistrerade till SKK.  
 
§11 Nästa möte. 
Nästa möte kommer att hållas fredagen den 25 november 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 


