
 
 

 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 28/9 2012 klockan 21:00. Mötet 

genomfördes via Internet / Skype. 

 

Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Cristin Ronqvist, 

Kenneth Civilis, Carina Ronqvist, Teddy Allansson. 
 

Gäst: 
Ylva Pettersson. 
 

Frånvarande: 
Veronica Johansson samt Rebecka Nilsson. 
 

§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 Cristin 

Ronqvist. 

  

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

  

§5 Årsmöte 2013  
Kim har varit i kontakt med Tiveden men då de inte öppnar sin anläggning 

innan 1/5 är det omöjligt för SSCK att ha sitt möte där.  
Ninni Erlandsson hade skickat ut en länk till ett annat alternativ, 

hundträff.se, som ligger i Kyrkekvarn mellan Mullsjö och Tidaholm och 
styrelsen ansåg att detta var värt att kolla upp. Kim Storlöpare kontaktar 

stället för att se om det är ledigt 26-28/4 2013 och om det är möjligt åker 
någon ur styrelsen dit och tittar hur det ser ut. Vid nästa möte fattas 

beslut om vi skall satsa på detta ställe eller leta vidare.  
Cristin upplyste om att vi ännu inte har lagt ut bilder från årets årsmöte 

på hemsidan, Kim ser till att detta görs snarast.   



 
 

 

§6 SKK anslutning: 
Strax efter förra mötet blev Ninni Erlandsson återigen kontaktad av Göran 

Hallberger angående SKK anslutning och Göran ville träffa både SSCK 
medlemmar samt hundar av båda raserna för att samla lite information. 

Med kort varsel lyckades vi få ihop lite folk/hundar och 6/9 2012 
träffades; Göran Hallberger med fru, Freki Jungnickel och Tova (SWH) 

Teddy Allansson och Zarek (CsV), Kim Storlöpare och Frost (SWH), Ninni 
Erlandsson och Hera (SWH) samt Ylva Pettersson på Odenslunds 4-H gård 

i Borås.  
Göran var efter mötet mycket positiv och tyckte att SKK skulle tjäna på 

att ha SSCK som avtalsansluten klubb och detta skulle han förmedla till 
föreningskommittén på deras möte 19/9.  

 

§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 Kalender 2013:   
Styrelsen beslutade att klubben även i år kommer att göra en SWH/CsV 

kalender för försäljning. Då det är en klubbkalender kommer vi att i första 
hand prioritera medlemmars hundar, därefter Svenska hundar och skulle 

det visa sig att det fattas bilder kan man i sista hand ta in utländska 
hundar.  

Varje hund får endast förekomma på en ensam bild samt en bild ihop med 
andra hundar, detta för att det skall bli så stor variation som möjligt på 

bilderna, och SSCK har sista ordet när det gäller vilka bilder som kommer 
med. 

Bilder kan skickas in till och med 21 oktober 2012 och därefter läggs de ut 
på facebook så att folk kan rösta på dem fram till och med 4 november.  

Kalendern beräknas vara utskickad till de som beställt absolut senast 
13/12 2012.  Priset på kalendern kommer att bli 160kr (porto ingår) och 

all vinst går oavkortat till SSCK. 

All information skall publiceras på hemsidan samt facebook. 
 

§9 Nyhetsbrev:  

Det har inkommit ett förslag på att klubben skall skicka ut nyhetsbrev via 
mail till medlemmar då folk oftast vill ha något extra iom sitt 

medlemskap. Nyhetsbrevet skulle kunna innehålla saker som; resultat, 
kvartalets profil osv. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa möte komma 

med förslag på innehåll och utifrån det besluta om det finns material så 
att det räcker för att skicka ut ett nyhetsbrev i kvartalet.    

 

 
 



§10 Övrigt: 
Kim informerade om att en forskare i Finland håller på att forska i 

ärftlighet när det gäller skygghet/rädslor hos Saarloos Wolfhond och 
Ceskoslovensky Vlcak och att hon nu behöver hjälp från så många 

SWH/CsV ägare som möjligt. Vill man hjälpa till skall man besvara frågor i 

ett formulär samt kicka in blod från sin hund.  
Susanna (Suski) Turkkila i Finland är den SWH/CsV uppfödare som har 

kontakt med forskaren och Kim kommer kontakta Suski för att få all 
information och sedan skicka ut detta till alla i styrelsen.  

 
§11 Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte är 26/10 klockan 21:00 via skype. 

 

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

 
 

———————————  

Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 

Sekr: Ninni Erlandsson 

      

  

——————————- 

Justerare: Cristin Ronqvist 


