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Protokoll Stockholmskretsens kretsledningstelefonmöte nr 4/2013  
måndagen den 11 februari kl. 18.30. 
 
Närvarande: Lilian Nordell Lena Carlsson, Iréne Crambert, Marie Benson  
och Lars Svensson 
 
Meddelat förhinder: Ingrid Carlenståhl, Marianne Sarve Rönnqvist 
   
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. Ring socialträning 16 februari. 
 Stockholmshundsportcentrum, lokalen Pluto, är bokad lördagen den 16 februari kl. 15.30-

16.30 för ring och socialträning inför Midvinterspecialen. Agility tävlingar pågår i övriga 
lokaler under dagen, därför kan vi inte boka lokalen tidigare på dagen. Iréne står för 
informationen, ingen föranmälan behövs. Lena C skickar ut information till medlemmarna 
och till hemsidan. Mötet beslöt att stå för lokalhyran som är runt 400:- på samtliga 3 träffar 
som är inbokade under våren. Vi skall därefter evaluera intresset och se vad vi har råd med 
framledes. 
7.  Midvinterspecialen 23 februari. 
Aktivitetslista genomgicks och uppdaterades. 5 valpar, 22 vuxna hanar och 24 vuxna tikar  
har anmälts. Vi kommer att gå back med det låga anmälningsantalet och höga lokalhyran. 
Kretsledningen skall efter utställningen göra en utvärdering och därefter ha ett resonemang 
om Midvinterspecialens framtid. 
8.  Vårens aktiviteter med utskick.    
Mötet fattade beslut om vårens aktiviteter, ett utskick skall göras både brevledes och via  
e post till medlemmarna. 
9.Rapport och redovisning 
a. Kretsledare 
Ingen ny rapport 
b. Kassör 
Har gjort ett utslag om utgifter och inkomster inför Midvinterspecialen. 
c. Sekreterare 
Fått information från styrelsen som är vidareskickad till övriga i kretsledningen. 
10. Övriga punkter. 
Inga övriga frågor har uppkommit. 
11. Nästa möte och avslut. 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Möte nr 5 är ett telefonmöte måndagen den 18 
mars kl.18.30 
  
Sekreterare                                                               Kretsledare 
Lena Carlsson                                                           Lilian Nord 



 
  
 
 

 
Kassören: Övrerslag Midvinter med domare presenter 
middagar mm mm uppe i 19.000:- i kostnader. Inkomster 
13.000:-. Kommer inte att gå på plus. Vi kommer att få ett 
utfall på vad vi går back. 
 
Ska vi flytta Midvinter, datum, utomhus. 
Lena C hämtar Marie Benson Mörby C kolla tider. Kl. 06.52. 
Marie mobil: 0739 25 23 03. 
 

1.     Mötet öppnas.  
2.    Val av mötesordförande. 
3.    Val av protokollförare.   
4.    Dagordningen. 
5.    Föregående mötesprotokoll 
6.     
7.    8.     
9.    Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
11.  Övrigt.  
12.  Nästa möte och avslut. 
 
 


