
                 Protokoll Stockholmskretsens kretsledningstelefonmöte nr 8/2012 
torsdagen den 23 augusti kl. 18.30.

Närvarande: Lilian Nordell Lena Carlsson, Iréne Crambert och Lars Svensson.
Adjungerad till kretsledningsmötet: Lena Bäckman

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.Familjedagen med grillning 16 september.
Hålles vid Sjöhistoriska på gärdet. Skall innehålla följande. Frågesport, Lena Bäckman gör frågor. Lena C 
ordnar priser. Övriga aktiviteter: Agility och lekövningar samt ringträning. Grillning: Hamburgare och läsk 
för 30:-, kaffe med bulle och kaka, 15:-. Iréne ansvarar för inköp av hamburgare, bröd, senap, ketchup, gurka, 
läsk, socker och the. Lilian ansvarar för kaffe och mjölk samt bakar bullar. Lena Kangas bakar 2 socker kakor. 
Start 14.00, kretsledningen samlas 13.30.
6. Avslutningsdagen 23 september.
Hålles vid Sjöhistoriska vid gärdet. Skall innehålla ring och socialövningar samt agility. Deltagarna tar med 
sig eget fika.
7. Tibethund.
Detaljplanering genomgicks, allt noterat på aktivitetslistan. Nästa möte med Tibethundskommittén är den 6 
september.
8. Domarnamn 2014.
Mötet fattade beslut om namnförslag som skickas till SST/UK.
9.Rapport och redovisning
a.Kretsledare
Ingen ny rapport.
b.Kassör
Ingen förändring sedan tidigare aktivitet i resultat och balansräkningen.
a.Sekreterare
SKK och UK vill ha datum och ort på 2015 års utställningar. Mötet fattade beslut.
Inkommit inbjudan från Stockholmskennelklubb om att deltaga på hundens dag. Tyvärr har inbjudan kom-
mit så sent att den krockar med annan aktivitet som vi har, vi måste tacka nej, vi vill annars gärna vara med.
Information om användarnamn och lösenord till anslagstavla har inkommit till sekreteraren.



10. Övriga punkter.
Inga övriga punkter.
11. Nästa möte och avslut.
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Möte nr 9 är tidagen den 18 september kl. 18.30, möte nr 9 
telefonmöte.

Sekreterare                                                               Kretsledare

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


