
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 25/3 2011 klockan 21:00. Mötet 
genomfördes via Internet / Skype. 
 
Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Mikael Dahllöf, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Veronica 
Johansson, Pernilla Civilis  
 
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 
Alla i styrelsen kommer att komma till årsmötet. Loftet på Odenslunds 4-H 
gård är bokat och betalt. Klubben beslutade att Ninni, Kim, Anders och 
Marie skall inhandla mat och annat som behövs till mötet. 
 
§6 SKK: 

A. Anslutning. 
Veronica har varit i kontakt med SKK angående SSCKs möjligheter att bli 
SKK ansluten klubb. Hon har fått ett dokument där det står om vilka 
uppgifter samt dokument klubben skall skicka in till SKK för att de skall 
behandla frågan. Ninni fick i uppdrag att samla ihop de dokument som 
efterfrågas.  
 
 



B. Championat. 
Anders Hansen informerade om att SKKs nuvarande championatregler när 
det gäller Ceskoslovensky Vlcak gör det omöjligt för hundar av den rasen 
att erövra titeln Svensk Utställningschampion. SKK kommer att ha ett 
möte 27-28 april och SSCK skall skicka en skrivelse innan dess för att 
upplysa dem om problemet. Ninni och Veronica fick i uppdrag att sätta 
ihop denna skrivelse.  
 
§7 Avelsbestämmelser, rekommendationer: 
Då Ninni ännu inte varit i kontakt med SKK fick hon i uppdrag till nästa 
möte att kontakta dem för att höra vad man som klubb kan ha för krav 
när det gäller valphänvisning osv. 
 
 
§8 Reklam/T-shirts:   
Anders Hansen har pratat med en man vid namn Peter som också kan 
trycka upp T-shirts. Detta kan vara ett alternativ till vistaprint, Anders 
kollar hur mycket det skiljer i pris osv.  
Vistaprint har ett förmånligt erbjudande när det gäller exklusiva visitkort, 
man får 250st gratis. Dessa skulle kunna fungera som medlemskort så 
klubben beslutade att beställa dessa.  
Klubben beställer även 250 st vanliga visitkort med klubben logga samt 
hemsideadress på för att använda i reklamsyfte. Anders Hansen sköter 
beställningen. 
Det fanns även förslag på att trycka upp flygblad/foldrar, frågan bordlades 
till ett senare möte. 
 
§9 Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan:  
Ninni Erlandsson fick i uppdrag att skriva färdigt klubbens 
verksamhetsplan. 
 
§10 Hemsidan: 
Kim Storlöpare har gjort en del ändringar/uppdateringar på hemsidan. 
Klubben beslutade att länkar till enskilda uppfödare i dagsläget inte skall 
vara med på sidan. Länkar till medlemmars sidor är dock helt OK.  
Det finns en engelsk sida med mycket information om DM och Dvärgväxt, 
Kim mailar runt länken till alla för att se om det är något klubben kan 
tänka sig att länka till. 
Utförlig information om hur man går tillväga när man vill testa sin hund 
för DM och/eller dvärgväxt bör komma upp på hemsidan.  
 
§11 Övrigt. 
Det är dags för klubben att deklarera för första gången. Kim Storlöpare 
skickar deklarationsblanketten till kassören. 
 
 
 



§12 Nästa möte. 
Beslut om när nästa styrelsemöte skall hållas fattas på årsmötet 30/4 
2011 
 
§13 Mötet avslutas. 
Kim tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

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

——————————— 
Sekr: Ninni Erlandsson 

      
  
——————————- 
Justerare: Mikael Dahllöf 
  


