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Protokoll Stockholmskretsens kretsledningstelefonmöte nr 5/2013  
måndagen den 18 mars kl. 18.30. 
 
Närvarande: Lena Bäckman, Lena Carlsson, Iréne Crambert, och Lars Svensson 
 
Deltog ej i mötet: Marie Benson, Lilian Nordell, Ingrid Carlenståhl   
och Marianne Sarve Rönnqvist 
   
1. Mötet öppnas. 
Lena Carlsson öppnade mötet. 
2. Val av mötesordförande. 
Lena Bäckman.   
3. Val av protokollförare.   
Lena Carlsson. 
4. Dagordningen. 
Godkändes och lades till handlingarna. 
5. Föregående mötesprotokoll. 
Godkändes och lades till handlingarna.  
6.    Uppföljning Midvinterspecialen 2013. 
a.    Ekonomisk redovisning. 
Intäkter: 20 651:-. Kostnader 23 113:-. Förlust 2 462:-.  
b. Positivt/negativt. 
Positivt: God stämning, utställarna trivs på hotellet. Lotteri dragningen fungerade bra. Bra antal folk som 
arbetade i cafeterian och bra organisation totalt sett. Barnen Carlenståhl var jätteduktiga på att hjälpa till och 
sälja lotter.  
Negativt: Lågt anmälningsantal. Utställningen har fått mer konkurrens av fler SKK utställningar som hålls 
denna årstid numera. Organisationsmässigt på utställningen blev det rörigt på slutet efter finalerna då barn med 
hundtävlingen kom igång för sent. 
c. Skadade vandringspriset. 
Lars har kontaktat flera olika firmor och frågat om reparationsmöjligheter men fått avslag, Tennfatet måste lödas 
ihop och sen graveras, det blir mycket dyrt. Mötet beslöt att vi i nuläge inte satsar stora summor pengar på att 
laga det. Det är viktigt att det förvaras i sin kartong. 
d. Boka lokal 2014. 
Pris för lokalen i Täby Park har höjts till ca 15 625:- inkl moms. 
Stockholmskretsen löper risk att gå med förlust på 8000:- om vi får samma anmälningsantal som i år. 
Mötet beslöt dock att vi skall vara på Täby Park hotell även år 2014 men att vi måste hitta en annan lösning för 
år 2015. Iréne bokar lokalen. Under året kommer vi att jobba hårt på att få in pengar i kassan för att möta upp 
detta efter bästa förmåga. 
 
Mötet diskuterade olika tänkbara alternativ för år 2015. Förslag kom på att hålla en utomhus utställning samma 
helg som då SKK har en utställning, t ex Österbybruk.  Diskuterades om att hålla utställningen någonstans i 
Upplands Väsby, där också bra hotell finns för boende. Vi är medvetna om att det hålls fler SST utställningar 
den årstiden. Diskuterades även för- och nackdelar att hålla en utomhusutställning på sensommaren. 
 
7.  Info anslagstavlan & Stockholmskretsens hemsida. 
Mötet beslöt att Lilian är ansvarig för att få ut information på klubbens anslagstavla, hon har fått kod av 
styrelsen. Lilian är även ansvarig för information på facebook. 
Hemsidan: Lena C fortsätter att vara ansvarig. Frontsidan är rörig med många rubriker, vi ska be webmaster att 
ändra och förenkla rubrikerna. 
 
8. Kommande aktiviteter.   

Utskick av vårens aktiviteter är gjort via e post till medlemmarna, är inlagd på Shih Tzu forum på facebook samt 
finns på Stockholmskretsens hemsida. Information på alla träffar utom pälsvårdsträffen finns också i kretsrutan i 
Bulletin nr 1. Mötet beslöt att avstå tidigare beslut om brevutskick för att spara pengar. 
  
Ansvarsfördelning kommande aktiviteter: 
Hundcentret aktivitetsträff. 
Lördagen den 23 mars kl. 14-15 och lördagen den 20 april kl. 14-15.  
Ansvarig: Lena Bäckman tar med bord till dessa två träffar. 



 
Grillfest I Upplands Väsby. 
Lördagen 4 maj återkommer vi till på nästa möte. 
 
Pälsvårdsträff Årsta Havsbad. 
Lördagen den 11 maj kl. 15. 00. Ansvarig: Lilian 
 
Sjöhistoriska på Gärdet, aktivitetsträff. 

Måndagen den 13 maj kl. 19.00, tisdagen den 28 maj . kl.19.00 och torsdagen den 13 juni kl.19.00. Ansvariga: 
Lars och Lena C 

På de 4 sistnämnda träffarna ska vi ha hembakat och kaffe till försäljning. 

 9.Rapport och redovisning 
a. Kretsledare 
Ingen ny rapport 
b. Kassör 
Totalt i kontanta medel har vi 10 994:-. 
Inventarier 2646:-.Nya mattor köpts in.  
c. Sekreterare 
1. Har skickat bilder och tackat Royal Canin för sponsringen. 
2. Samtliga ordinarie kretshandlingar är skickade till sekreteraren i styrelsen. 
3. Fått information från STOKK om aktivitet, Hundägardagen i Kungsträdgården den 13 april kl. 11-16. Mötet 
beslöt att några kretsledningsmedlemmar i Stockholmskretsen skall deltaga, sekreteraren skall anmäla 
deltagandet. Vi ska ta fram material och börjar med att inventera vad vi har hemma.  
4.  Information från SKK att från och med 1 januari 2013 är det höjd stamboksavgift. Sekreteraren i SST har 
meddelat att stamboksavgiften är 40 kronor per deltagande hund i officiell klass. 
. 
8. Övriga punkter. 
Mötet beslöt att Lena Bäckman skall fortsättningsvis vara kontaktansvarig för Royal Canin. 
 
Angående Tibethund framkom önskemål om att fler från övriga klubbar skall vara med och duka middagsbordet 
samt att vi skall organisera oss bättre gällande slutstädningen av lokalen. Ett förslag framkom om att en klubb 
skall vara ansvarig för all dukning och städning per år. Lena C skall vidareskicka detta på kommande 
Tibethundskommittémöte. 

 
Inga övriga frågor har uppkommit. 
 
11. Nästa möte och avslut. 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Möte nr 6 är ett telefonmöte måndagen den 8 april kl. 18.30. 
  
Sekreterare                                                        Mötesordförande 
 
 
 
Lena Carlsson                                                    Lena Bäckman 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


