
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 9/2013  
måndagen den 9 december kl. 18.30. Telefonmöte. 
 
 
Närvarande: Lena Bäckman , Lena Carlsson, Iréne Crambert, Lilian Nordell 

och Lars Svensson.  

 

Meddelat förhinder: Marie Benson, Ingrid Carlenståhl och  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.  Uppföljning rasmontern 
Lars Svensson, Leena Kangas och Lena Carlsson byggde upp montern på fredagen. Iréne 

Crambert, Lena och Hasse Bäckman rev den på söndagseftermiddagen.  Bra uppbackning 

med folk som ville stå i rasmontern under helgen, allt fungerade bra. Rasmontern fick 3:e pris 

med hederspris bland över 100 montrar. Lilian tackade alla som varit med. Vi har fått mycket 

fin respons från många och haft bra publikt intresse. Rasmonter sakerna skall fördelas bland 

kretsledningsmedlemmarna. 

 

7. Luciaträffen 11 december. 
Inbjudan har gått ut till medlemmarna via e post och hemsidan. 

En aktivitetslista genomgicks. Starttid kl. 18.30. 

 

8. Ordinarie kretsmöte 29 januari. 
Verksamhetsberättelse kan färdigställas. Kallelse har gått ut i Bulletin nr 4, på 

Stockholmskretsens hemsida samt skall skickas via e post till medlemmarna.  

 
9. Midvinterspecialen  22 februari 
Annons finns i Bulletinen nr 4 samt på SST:s hemsida. 

Lena Bäckman har påbörjat arbetet med prisbordet. Sekreteraren skall skicka ut en 

aktivitetslista. Domaren skall stanna en natt, Iréne skall hotellrum. Domaransvarig: Lars 

Svensson 

 
 

 



 
10.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Ordförande, inga nya rapporter. Kassören har skickat rapport om budget utfall från Tibethund. 

Budget  för Midvinterspecialen och Tibethund 2014 är klara och inskickade till SST/UK. 

Sekreteraren rapporterade inkommande post. SST fått inbjudan från STOKK angående 

utställning på Solvalla. Kretsledningen diskuterade också att vi tyvärr troligen måste byta från 

lokalerna på Täby Park hotell i framtiden pga skyhöga hyror. 

(gäller ej 2014). Alla fortsätter att leta nya billigare lokaler, några förslag framlades. 

 

11.Övrigt. 
Inga övriga rapporter.  

  

12. Nästa möte och avslut. 
Möte nr 1 2014 i mitten på januari. Mötesordförande tackade för ett bra möte.  

 

 

Sekreterare                                                        Mötesordförande 

 
 
 
Lena Carlsson                                                    Lilian Nordell 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


