
 
 

 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 2/3 2012 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Rebecka Nilsson, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Cristin 

Ronqvist, Veronica Johansson samt Carina Ronqvist (ersättare)  
 

Frånvarande: 
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 Veronica Johansson. 

  

§4 Föregående mötes protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

  

§5 Årsmöte 2012 
 
a) Verksamhetsberättelse. 

Styrelsen gick igenom det förslag till verksamhetsberättelse som Ninni 
hade skickat ut. Det noterades att suppleanterna inte stod med så Ninni 

kollar upp m de skall vara med eller inte.  
 

b) Verksamhetsplan. 
De punkter som inte har genomförts på föregående års verksamhetsplan 

flyttas över till årets. Rasmonter på My Dog 2013 lades till. 

 
c) Aktiviteter. 

Kim Storlöpare har en bekant som eventuellt kan ställa upp som domare 
på en liten inofficiell utställning i samband med årsmötet. Kim kollar upp 



detta. 
Styrelsen beslutade att anordna en liten agilitytävling. Ninni Erlandsson 

tillverkar lite rosetter för tävlingarna.  
Eventuellt kommer klubben att anordna en liten pokerturnering, Kim 

Storlöpare tar med de saker som behövs för den.  
 

d) Övrigt. 
4 personer vill komma och stanna under hela årsmöteshelgen men har 

ingen möjlighet att betala anmälningsavgiften innan tiden går ut. 
Styrelsen beslutade att klubben lägger ut pengar de pengar som saknas 

och sedan betalar dessa personer tillbaka pengarna till klubben senast den 
dagen vi anländer till Boxholm. 

Det finns möjlighet att hysa in fler personer än de som har anmält sig och 

betala deras vistelse efter årsmöteshelgen.  
Några personer vill/ska ha specialmat, Ninni skickar mail till Anders om 

vad de vill ha och Anders vidarebefordrar informationen till Boxholm.  
 

 

§6 SKK anslutning: 
Då SKK ännu inte har beslutat om SSCK får bli avtalsansluten klubb finns 

inget att tillägga.  
 

§7 Gemensamt MH: 
Det kommer inte att bli något gemensamt MH i samband med årsmötet 

men klubben fortsätter att jobba för att anordna ett vid ett senare tillfälle.  
 

§8 My Dog 2013:   
Cristin Ronqvist har tittat lite på priser för hotellvistelse i samband med 

My Dog 2013. 

Gothia Tower tar 1295kr/natt + 200kr/natt för hund och det får vara max 

2 hundar per rum. 

Scandic tar 1690kr/natt + 100kr/natt för hund. 

4 nätter med hund i ett 2-bädds rum kommer att kosta ca 6-7000kr.  

Styrelsen kollar upp lite fler boende alternativ. 

Cristin informerade om att klubben kan köpa 2st rollups att ha i 

rasmontern för 2000kr. Inget beslut fattades om detta och frågan läggs 

på is till kommande möte. 

Det lades fram förslag på att bara låta varje hund vara en halv dag i 

rasmontern för att det inte skall bli så påfrestande för dem. Detta gör att 

det behövs fler folk/hundar som ställer upp, styrelsen kollar upp om det 

finns tillräckligt med folk som är intresserade.  

Klubben kollar upp om det finns andra, framför allt utomhusutställningar, 

där man kan ha rasmonter. Anders Hansen har ett tält som är 3*4 meter 

som kan användas i så fall.  

  

    



§9 Övrigt:  
Ninni Erlandsson berättade att hon hade hittat en Saarloos Wolfhond 

kennel som testade sina hundar för MH (=malignant hyperthermia) 
Då det bara handlar om en enda kennel och ingen mer information finns 

på andra SWH sidor verkar det inte vara någon vanligt förekommande 

åkomma.   
 

§10 Nästa Möte: 
Årsmötet hålls 28/4 klockan 14:30 i Boxholm. 

Nästa styrelsemöte är 25/5 klockan 21:00 via skype. 

 
§11 Mötet avslutas. 
Kim tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Veronica Johansson 


