
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 28/1 2011 klockan 21:00. Mötet 
genomfördes via Internet / Skype. 
 
Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Mikael Dahllöf, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Jenny 
Johansson 
 
§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 
Kim har varit i kontakt med Borås BK och kollat upp möjligheterna att 
anordna ett MH i samband med årsmötet. Tyvärr anordnar Borås BK en 
spårtävling den aktuella helgen vilket gör att de inte har resurser för att 
anordna ett MH då. Men de ställer gärna upp och hjälper till vid en annan 
tidpunkt så Kim kollar upp om intresse finns för ett gemensamt MH längre 
fram.  
Själva årsmötet kommer att hållas lördagen den 30/4 klockan 14:00 på 
loftet på Odenslunds 4-H gård i Borås. Ninni kontaktar 4-H och bokar upp 
loftet, Kim lägger ut informationen på hemsidan. 
 
§6 SKK: 

A. Anslutning. 
Då Veronica inte är närvarande finns inget att informera om när det gäller 
SKK anslutning. Kim får i uppdrag att kontakta Veronica. 
 
 



B. RAS. 
Enligt SKK skall det finnas en Rasspecifik avelsstrategi (så kallad RAS) för 
varje hundras och det är upp till rasklubbar/specialklubbar att utforma 
dessa. SSCK bör fundera lite på möjligheterna att utforma RAS för 
Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak. Det är ett ganska mastigt 
arbete och såmånga som möjligt behöver ställa upp och hjälpa till. Frågan 
kommer att disskuteras vidare under kommande möten. 
 
 
§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:   
Klubben behöver profilera sig lite mer utåt så att människor vet om att vi 
finns. Klubben beslutade att trycka upp T-shirts med logggan + 
hemsideadressen på. Ninni Erlandsson gör ett förslag på T-shirt och lägger 
ut på Facebook för att se hur efterfrågan ser ut. Faller förslaget i god jord 
läggs information ut på hemsidan så att folk kan beställa.  
   
§9 Styrelsemöten/medlemsmöten:  
Kim föreslog att klubben inte skulle ha styrelsemöte varje månad utan 
variera styrelsemöten med medlemsmöten. Styrelsemötena skulle i så fall 
bara vara för själva styrelsen och medlemsmötena öppet för alla möten.  
Inget beslut om detta fattades.  
 
§10 Övrigt: 
Mikael Dahllöf berättade att hans hund Rasty har fått en kull valpar, det 
blev 5 stycken och allt har gått bra. Detta är Sveriges första 
Ceskoslovensky Vlcak kull och klubben gratulerar.  
 
§11 Nästa möte. 
Nästa möte hålls fredagen den 25 mars klockan 21:00 via Skype. 
 
§12 Mötet avslutas. 
Kim tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

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

——————————— 
Sekr: Ninni Erlandsson 

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


