
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 5/2014  
torsdagen den 13  kl. 18.30. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Iréne Crambert, Lena Carlsson, Ingrid Carlenståhl,  

Lena Bäckman, Staffan Fredlundh  och Lars Svensson.  

 

Meddelat förhinder: Marianne Sarve Rönnqvist 

   

1. Mötet öppnas. 
Iréne Crambert öppnade mötet. 

 

2. Val av mötesordförande. 
Iréne Crambert 

 

3. Val av protokollförare.   
Lena Carlsson. 

 

4. Dagordningen. 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Föregående mötesprotokoll. 
Godkändes och lades till handlingarna.  

 

6.Midvinterspecialen 22 februari 
Uppföljning 
Domare Carola Vorderstemann ringde domaransvarige Lars Svensson kl. 17.15 

på fredagskvällen och meddelade att hon var fast på Frankfurts flygplats pga 

strejk hos säkerhetspersonalen på flygplatsen, det var kaos. Kl. 19.45 meddelade 

hon att hon inte kommer. Sekreterare Lena satt under tiden och ringde runt för 

att hitta ny domare och Cindy Pettersson, Sverige ställde lyckligtvis upp. Lena 

fanns då på plats på hotellet och informerade kontinuerligt det inträffade för 

utställare som fanns på plats. Kretsledare Iréne satte in information på facebook 

Shih Tzu scandinavia på fredagskvällen, samt informerade vi alla utställare på 

lördagsmorgonen direkt då de ankom till utställningshallen. Inga hundar drogs 

pga domarbytet. Vi har fått fin och positiv respons från SST:s UK om proffsigt 

hanterande av situationen. 

 

Kretsledningen diskuterade på möte om huruvida vi i fortsättningen på SST:s 

utställningar ska ha reservdomare på våra utställningar, vidareskickar frågan till 

SST:s UK . 

 

Diskuterades om gällande försäkring i klubben, vidareskickas till SST:s UK. 



 

Redovisningen är klar, utställningen har gått på plus. 

 

Bestyrelserapport är gjord av Lars och Leena och är inskickad till UK:s 

sammankallande. 

 
7. Uppdatering av nya hemsidan 
Lars Bergkvist som ingår i SST:s webbgrupp har kontaktat kretsledare Iréne och 

vill ha hjälp av någon med att uppdatera hemsidan . Vi ser att vi måste ha mer 

detaljerad information om hur mycket arbete och mer exakt vad som skall göras, 

innan någon eventuellt kan ta på sig uppgiften. Sekreterare Lena har skickat 

mail till Bergqvist och vi inväntar besked. 

 
8. Aktiviteter våren ansvarsfördelning 
Mötet beslöt att vi skall dela upp ansvar per ring/socialträningsträff, se bilaga. 

Vi måste komma ihåg att meddela om vi inte kan deltaga i någon träff, så att 

någon annan av oss kan ta vid i så fall.   

 

Ansvarig för inventarielista och alla aktivitetslistor i fortsättningen är Marianne.  

 
9. Kretsinstruktioner 
Genomgicks. 

 

10.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Ordförande: Ska ordna tid så att vi kan åka och titta på föreslagen lokal till 

Midvinterspecialen. 

  

Kassör: Ordförande gav rapport och redovisning om ekonomin från 

Midvinterspecialen samt i Stockholmskretsen. 

 
Sekreterare: Inkommande post från sekreteraren i styrelsen vidareskickad till 

övriga kretsledningsmedlemmar. 
 
Har skickat vidare en skrivelse samt pratat med sekreteraren i styrelsen i telefon 

angående negativ händelse utförd mot enskild medlem, aktiv i träff i 

Stockholmskretsen. Kretsledningen ser mycket allvarligt på det inträffade och 

tar starkt avstånd. 

 

2016 års utställningar är godkända. 

 

I Bulletin nr 1 har det missats att ändra texten till kretsrutan om domarändringen 

på Bedömningsträffen samt har inte Stockholmstoppen 2013 kommit in, vilket 



vi tycker är beklagligt. Sekreteraren har informerat det missade till Mia 

Hagman. 

 
11.  Övrigt. 
Inga övriga punkter. 

  

12. Nästa möte och avslut. 
Möte nr 6 tisdagen den 29 april kl. 18.30, telefonmöte. 

 

 

Sekreterare                                                        Mötesordförande 

 
 
 
Lena Carlsson                                                    Iréne Crambert 
 
. 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 


