
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningstelefonmöte nr 7/2013  
torsdagen den 12 september kl. 18.30. 
 
Närvarande: Lilian Nordell, Lena Carlsson, Iréne Crambert, Lars Svensson,  Lena Bäckman, 

Ingrid Carlenståhl  och Marianne Sarve Rönnqvist. 

Meddelat förhinder: Marie Benson 

   

1. Mötet öppnas. 
Lena Carlsson 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.   Familjedagen i Upplands Väsby lördagen den 21 september kl. 13 april.  Upplägg 
och ansvarsfördelning.  
Aktivitetslista genomgicks och beslut fattades om upplägg. Mötet beslöt att ingen föranmälan 

behövs. Om det blir ösregn måste vi ställa in. 

 

7.  Tibethund lördagen den 5 oktober.  Upplägg och ansvarsfördelning. 
Aktivitetslista genomgicks och beslut fattades om upplägg. Vi har mycket glädjande fått 83 

anmälningar varav 14 är valpar. Dispens är sökt hos SKK/utställningskommitté och VU har 

godkänt vår dispensansökan. Lilian och Lena C deltog i Tibethundskommitténs möte som 

hölls den 11 september. 

 

8. Höstens övriga aktiviteter. 
a.) Rasmonter eller ej 7-8 december Stora Sthlm, sista anmdag 1 oktober 
Stockholmskretsen har fått förfrågan av SST:s styrelse om vi vill hålla i en 

rasmonter. Vi vet i nuläge ej om vi kan få ihop folk, krävs även arbetsinsatser på 

fredagskvällen för monteruppbyggnad. Vi skall gå ut i ett mail till medlemmar i 

kretsen och höra om intresse finns att stå ett pass. Vi skall försöka i så fall att ha 3 

timmars pass per dag. 

b.) Övriga aktiviteter. 
Diskuterades om att ha en träff 1 gång per månad i Upplands Väsby på 

hundkompetens. Vi ska på familjedagen höra om intresse finns bland 

medlemmarna. 

Luciaträff är bokad 11 december i STOKK:s lokaler. 
    
8.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Ordförande ingen rapport, kassör ingen rapport, hon har för närvarande datahaveri. 

Sekreteraren har skickat rapporter kontinuerligt med information från SST:s sekreterare till 

övriga i kretsledningen. 
 
9.Övrigt. 
Inga övriga rapporter.  



  

10. Nästa möte och avslut. 
Möte  torsdagen den 7 november 18.30. Mötesordförande tackade för ett bra möte. 

 

 

Sekreterare                                                        Mötesordförande 

 
 
 
Lena Carlsson                                                    Lilian Nordell 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


