
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 1/2014  
tisdagen den 21 januari kl. 18.30. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Lena Bäckman, Lena Carlsson, Ingrid Carlenståhl, Iréne 

Crambert, Lilian Nordell och Lars Svensson.  

 

Meddelat förhinder: Marie Benson 

   

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. Ordinarie kretsmöte 29 januari kl. 19.00. 
a. Hämta nyckel till STOKK. 
Lars hämtar nyckel hos STOKK måndag eftermiddag. 

b. Köpa blommor. 
Marianne köper 3 buketter.  

c. Baka kaka, köpa kaffe. 
Lilian köper bröd och Iréne ansvarar för inköpen av smör, pålägg, grönsaker, 

kaffe, te, socker och mjölk. 

Leena Kangas bakar en kaka 

d. Verksamhetsberättelsen.  
Kassören har lämnat in årsredovisningen till revisorerna. Medlemslistan är 

beställd. 

Iréne kopierar upp verksamhetsberättelsen. 

 
7. Aktiviteter 2014.  
Diskuterades att ha familjeträff m grillning och bedömningsträff lördagen den 

10 maj  kl.13.00.  

Social – och ringträningsträff inomhus i Upplands Väsbys hundsportscenter blir 

det tisdagen den 4 mars och tisdagen den 18  mars, kl. 19.00, lokalen Snobben är 



bokad. Stockholmskretsen betalar för hyran, den är gratis för deltagarna. Lena B 

tar med agility tillbehör. Det blir aktiv träning i 1 timme, därefter fika i deras 

cafeteria, var och en betalar själv för sitt fika, cafeterian stänger kl. 21.00. 

Socialträningar utomhus vid Sjöhistoriska museet startar onsdagen den 23 april 

19.00. Därefter blir det, onsdagen den 21 maj 19.00, onsdagen den 4 juni kl. 

19.00 och onsdagen den 11 juni 19.00.Fika, kaka och smörgåsar kan köpas till 

självkostnadspris. Träningen är gratis.    

Detta är förslag på aktiviteter till kommande kretsledning. Vi skall på ordinarie 

kretsmötet fråga medlemmarna om de vill ha mer aktiviteter. Förslag finns på en 

pälsvårdträff. Lilian och Marianne skall även kolla upp möjligheterna med en 

träff med hundmassage. 

 
8. Midvinterspecialen  22 februari. 
Aktivitetslistan genomgicks och fylldes på. Anmälningar har börjat att strömma 

in. Lena B har många priser klara. 

 

9.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Kassören har lämnat bokföringen till revisorerna. Stockholmskretsen ligger på 

plus i kassan. 

Ordförande har ingen ny rapport. 

Sekreteraren har vidareskickat till kretsledningen inkommande post från 

styrelsen. Rapporterade från ett Tibethundskommittémöte som vi haft i januari. 

 

10.  Övrigt.  
Inga övriga punkter. 

 

11. Nästa möte och avslut. 
Nästa telefonmöte är torsdagen den 13 februari kl. 18.30, är möte nr 4. 

Ordförande tackade deltagarna för ett bra möte. 

 

 
Sekreterare                                                        Mötesordförande 

 
 
 
Lena Carlsson                                                    Lilian Nordell 
 
 
 
 
 

   



 

 
 
 
 
 

 
 


