
 
 

 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 25/5 2012 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

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

Ronqvist, Veronica Johansson samt Kenneth Civilis 
 

Frånvarande: 
Teddy Allansson, Carina Ronqvist 

 
§1 Mötets öppnande 

Kim hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

  

§2 Dagordning 

En punkt lades till på dagordningen som sedan 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  
 
a) 2012 

Styrelsen var tämligen eniga om att Boxholm var en stor besvikelse, det 
enda som egentligen var bra med stället var inomhushallen.   

 
b) 2013 

Fram tills nästa möte får alla i styrelsen i uppdrag att komma med förslag 
på platser för nästa års årsmöte. Vid nästa möte kommer styrelsen att 

reducera ned förslagen till ca 3 stycken och då utses två personer som 

kollar upp dessa 3 ställen lite närmare.  
Det kom förslag på att utse några som kommer på och anordnar div 

aktiviteter under årsmöteshelgen, samt att 2-3 personer skall stå för 
matlagning/matinköp. Frågorna bordläggs till nästa möte.   



 
 

 
 

§6 SKK anslutning: 
SKK avslog SSCKs ansökan om att bli avtalsansluten klubb med 
motiveringen att vi är för få medlemmar. 35 är det minsta antalet enligt 

SKK även om de vid tidigare tillfällen sagt att det inte finns något minsta 
antal. SSCK skulle bli kontaktade av Göran hallberger för att få reda på 

hur vi går vidare i vårt arbete, då Göran inte har hört av sig fick Kim 
Storlöpare i uppdrag att kontakta honom så snart som möjligt. 
 

§7 Gemensamt MH: 
Det finns inget nytt att rapportera när det gäller arbetet med att få till ett 

gemensamt MH men styrelsen fortsätter att jobba för det och återkommer 
i frågan.  

 

§8 My Dog 2013:   
Frågan bordlades till nästa möte. 

  

    

§9 Hemsidan:  
Ninni Erlandsson frågade om det fanns möjlighet att lägga ut CsV och 

SWH för omplacering på hemsidan då det tycks dyka upp fler och fler 

sådana. Styrelsen kom fram till att frågan är lite komplicerad då klubben 
tex har valt att inte tillåta valphänvisning på sidan. Då omplaceringar även 

kan vara problemhundar och klubben inte kan ta ansvar för vart de 
hamnar osv bordläggs frågan till nästa möte och alla i styrelsen funderar 

på för och nackdelar med omplacerings annonsering samt om det finns 
andra sätt att hjälpa till på.  

 

§10 Övrigt: 
Inget fanns att rapportera. 

 
§11 Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte är 24/8 klockan 21:00 via skype. 

 

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

 
 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Anders Hansen 


