
 
 

 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 24/8 2012 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

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

 

Frånvarande: 
Cristin Ronqvist, Veronica Johansson samt 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 Anders Hansen. 

  

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

  

§5 Årsmöte 2013  
Det hade kommit in tre olika förslag på lämpliga platser för årsmötet 
2013. Tiveden, Getterön och Saltemads camping. Styrelsen ansåg att 

Tiveden i dagsläget var det mest intressanta och Kim Storlöpare fick i 
uppdrag att kontakta dem. Då årsmötet planeras att hållas någon gång 

under sista helgen i april gäller det först och främst att se om stugorna är 
lediga 26-28/4 2013.  

Förra mötet lades ett 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 då 
många i styrelsen saknades vid detta möte.   

 

 
 

 



§6 SKK anslutning: 
Göran Hallberger har varit i kontakt med Ninni Erlandsson angående hur 

SSCK skall gå vidare för att få bli avtalsansluten klubb. Göran och Ninni 
hade bokat ett möte men Göran fick förhinder och avbokade mötet och 

sedan dess har han inte hört av sig. Vi kontaktar SKK igen och ser vad vi 

skall göra. Då SSCK uppenbarligen behöver fler medlemmar enligt SKK 
beslutade styrelsen att köra en liten drive för att ragga fler medlemmar. 

NYA medlemmar som betalar in medlemsavgiften innan sista december 
2012 får 2013 års medlemskap på köpet. 
 

§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:   
My Dog 2013 närmar sig med stormsteg och i dagsläget har SSCK ingen 

möjlighet, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, att få ihop allt i tid. Därför 

beslutade styrelsen att satsa på att få till en rasmonter vid ett senare 

tillfälle då förutsättningarna är bättre.  

  

§9 Hemsidan:  

Styrelsen beslutade att SSCK inte skall lägga ut omplaceringar på 

hemsidan i dagsläget bland annat med motiveringen att inte gynna 
massproduktionen av de här hundarna.  

Kim Storlöpare fick i uppdrag att lägga ut information om erbjudandet när 

det gäller medlemsavgiften på hemsidan och på facebook.  
 

§10 Övrigt: 
Kim informerade om att han ännu inte har kontaktat VISMA när det gäller 

bokföringsprogrammet men han skall göra detta snarast. 

 
§11 Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte är 28/9 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 


