
                           Protokoll Stockholmskretsens kretsledningstelefonmöte 
nr 5/2012  tisdagen den 27 mars kl. 18.30.

Närvarande: Lilian Nordell Lena Carlsson, Irene Crambert och Lars Svensson.

Meddelat förhinder: Elisabet Bryntse
 
1. Mötet öppnas.
Lilian Nordell öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande.
Lilian Nordell.
3. Val av protokollförare.  
Lena Carlsson.
4. Dagordningen.
Godkändes och lades till handlingarna.
5.Föregående mötesprotokoll.
Godkändes och lades till handlingarna. 
6.Rapport och redovisning
a.Kretsledare
Ingen ny rapport.
b.Kassör
Genomgick räckenskaperna, redovisade resultat och balansräkning.
a.Sekreterare
Skickat ut upplägg om årsmötet.

7.Midvinterspecialen 25 februari uppföljning

a. Positivt/negativt.
Mycket positiv respons från nästan alla utställarna. 
Lotteriet bör två personer ansvara för helt och hållet, 
från inköp av lotteriring och priser, till försäljning och dragning av lotter. 
Vid lotteridragning skall en färg dras för sig. 
Förbättring skall ske runt lotteridragningen, läs Ingers förslag. 
Cafeterian: 
Fler personer till cafeterian, det blev ett sent återbud på en person, så vi var en person kort. Lena Bäckman 
och Lena Kangas gjorde ett jättejobb under hela dagen, en eloge till dom! Förslag att ha smörgåsarna mer 
förberedda för att spara tid.  Cafeterians utbud mötte stor uppskattning hos utställarna. 
b. Ekonomisk redovisning.
Resultat och balansräkning genomgicks.



c. Vandringspriserna. 
             VP till cert tik är skadad, bilder är tagna. Alla VP SKALL medsändas till vinnarna i sina                                                                               
          förpackningar.                                                                                                                  
d.     Boka lokal 2013.
        Irené har bokat lokalen för 2013. Förhandlingar pågår om hyran.
         

8.  Bedömningsträffen 12 maj.
     Se aktivitetslistan.

9.   Shih Tzu träff/ring-socialträning start 25 april.
Kl. 18.30 vid Sjöhistoriska museet.  Lilian, Lars - tar med eget bord och Iréne – tar med  klubbens bord - 
kommer att hålla i träffen.

9. Tibethunds 40 års jubileum 29 september.
Möte har hållits med Tibethundskommittén.Vi skall ge förslag på personer som skall bjudas in. Mötet fattade 
beslut om detta.

10. Årsmötet i Västerås 28 mars.
Lisen, Lilian och Lena  samt revisor Inger är de från Stockholmskretsen som skall åka.
 
8..Övrigt.
Söndagen den 22 april kl. 14.00 skall ett rasmonter planeringsmöte hållas hos Lilian. Följa upp det som varit 
och förslag om förbättringar skall genomgås det som gjorts. 

9. Nästa möte och avslut.
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Möte nr 7 är telefonmöte och hålls måndagen den 7 maj kl. 
18.30.

Sekreterare                                                               Kretsledare

…………………………………                              ……………………………………   
Lena Carlsson                                                           Lilian Nordell


