
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 8/2013  
torsdagen den 7 november kl. 18.30. 
Plats: Hemma hos Marianne i Sollentuna 
 
Närvarande: Lilian Nordell, Lena Carlsson, Iréne Crambert, Lars Svensson och Marianne 

Sarve Rönnqvist. 

Meddelat förhinder: Marie Benson Lena Bäckman och Ingrid Carlenståhl.   

   

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.  Uppföljning Tibethund 
a) Redovisning 
Kassören presenterade budget % redovisning av Tibethund 2013. 

b) Positivt/negativt 
Positivt: Fin respons från utställare, publik och domare, bra samarbete med övriga klubbarna. 

Mycket bra stämning överlag i hela hallen under tävlingarna och på middagen. SST hade en 

mycket fint smyckad ring. Domare Moa Persson höll ett bra flyt med bedömningen i ringen 

med så många anmälda Shih Tzu. Dukning av middagsbordet och städning fungerade bra i år. 

Negativt: Lotterna hann aldrig ner till vår ring. Förslag att vi nästa år ska ha egna lotteriringar 

och vinstkorg i respektive rasring, vinsten ska som vanligt gå till Tibethund. 

Högtalarna hade ett mycket dåligt ljud. 

c) RC 
När vi är sponsrade av Royal Canin måste sponsormaterial synas tydligt vid prispallarna, de 

ska synas på fotografierna 

d) Övrigt 
Inga övriga frågor. 

 

7.  Rasmontern. 
a.) Deltagare 
Lista genomgicks med anmälda deltagare. 

b) Upplägg 
Schemaförslag genomgicks. Ett möte skall hållas om några veckor. 

8. Utställningar 
a) Val av utställningsgrupp 2014, 3 personer.  
Mötet beslöt att välja Lars Svensson, Iréne Crambert och Lena Carlsson. 

b) 2016 års utställningar, datum och plats. 



Midvinterspecialen Lördagen den 20 februari i Täby. 

Tibethund: Lördagen den 1 oktober i Sollentuna. 

c) RC ansvarig 
Mötet beslöt att välja Lena Bäckman. 

d) Budget för 2014 års utställningar 
Kassören skall presentera en budget. 

 

9. Luciaträffen 11 december 
a) Upplägg 
Upplägget kommer att vara traditionsenligt på samma sått som tidigare års luciaträffar. 

Detaljplanering på nästa möte. 

b) Starttid 
Starttid kl. 18.30. 

c) Hämta nyckel STOKK 
Förslag antingen Lars eller Marie. 

 

10.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare.  
Ordförande, inga nya rapporter. Kassören har redan givit rapport. 

Sekreteraren hänvisade till inkommnande post vidareskickad från styrelsens sekreterare. 

 

11. Kretsledningens instruktioner. 
Har vidareskickats från styrelsens sekreterare till kretsledningen. Genomgicks, de som inte 

kunde vara med på mötet uppmanas att gå igenom dessa. 

 

12.Övrigt. 
Inga övriga rapporter.  

  

13. Nästa möte och avslut. 
Möte  torsdagen den 28 november 18.30. Mötesordförande tackade för ett trevligt möte. Ett 

stort tack till värdinnan Marianne, till Lilian som gjort en mycket god smörgåstårta och till 

Leena Kangas som berikade oss med en superb amerikansk kaka till kaffet. 

 

 

Sekreterare                                                        Mötesordförande 

 
 
 
Lena Carlsson                                                    Lilian Nordell 
 
 
 
 
 
 

 
 


