
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 6/2014  
tisdagen den 29 april kl. 18.30. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Iréne Crambert, Lena Carlsson, Ingrid Carlenståhl,  
Lena Bäckman, Staffan Fredlund Marianne Sarve Rönnqvist och Lars Svensson  
   
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.  Bedömningsträffen 
Genomgicks och beslut fattades efter aktivitetslista. 
 
7. Aktiviteter sommar/ höst 2014.  
Mötet kan konstatera att det varit ett lågt deltagarantal på de träffar som hittills 
har hållits i kretsen. 
 
Enligt tidigare fattade beslut hålls följande träffar som planerat. 
Lördagen den 17 maj kl. 13.00: Pälsvårdsträff i Jordbro 
 
Socialträningsträffar vid Sjöhistoriska museet, kretsledningen ordnar med fika 
och säljer för 25:- 
Onsdagen den 21 maj 19.00. 
Onsdagen den 4 juni 19.00.  
Onsdagen den 11 juni 19.00.  
 
Nya träffar beslöts enligt följande: 
Ingen träff i juli. 
 
Social och medlemsträff fortsätter dock med ändring att deltagarna får ta med 
eget fika, kretsledningen ska inte ta med och sälja.  På första träffen vid 



Sjöhistoriska hade Lars Svensson och Leena Kangas förberett med hembakt och 
kaffetermosar, mycket blev över och mycket jobb hade lagts på träffen. 
 
 Mötet beslöt att pröva nya ställen att ses på enligt följande: 
Tisdagen den 26 augusti kl. 19.00 Gubbängsfältet 
Tisdagen 9 september kl. 19.00 Lidingö 
 
Lördag den 20 september kl. 12.00 familjedag med olika aktiviteter på 
gräsmattan utomhus vid  Hundsportscenter i Upplands Väsby. Vi ska be stället 
att ha hamburgare mm till försäljning i sin cafeteria där deltagarna får köpa. 
Irene skall kontakta ägarna till hundsportcentret. 
 
Lördagen den 4 oktober Tibethundsutställningen i Sollentuna Rackethall. 
Onsdagen den 3 december luciaträff i STOKK:s lokaler på gärdet.  
Onsdagen den 28 januari 2015  ordinarie kretsmöte i STOKK:s lokaler på 
gärdet. Lena C bokar de 2 sistnämnda aktiviteterna.  
 
 
8.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Kretsledare: Rapporterade att Mikael Wikström i styrelsen är krets ansvarig. 
Kretsledaren skall skicka en månadsrapport till honom.  
Kassör: Ingen ny rapport  
Sekreteraren: Delar av Stockholmskretsen och Östra kretsens Yvonne Fridh 
Wikström och Mikael Wikström har haft möte i Sala folkets hus i Sala angående 
förslag om att ha dubbelutställning tillsammans år 2015 och 2016.  Diverse 
byten av domare gällande år och dag att döma kommer att göras – obs 
naturligtvis  helt i överenskommelse med domare och UK. Midvinterspecialen 
kommer att flytta från Täby Park pga för hög hyra till Sala helgen. Gemensam 
middag skall hållas i lokalen på lördagen efter utställningen. 
 
Inkommande post från sekreteraren i SST har vidareskickats. 
 
 Från medlemsregistrator i SST har kommit ett mail om att Stockholmskretsen 
skulle ha 2 aktiva kretsledningsmedlemmar som inte är medlemmar i SST. Det 
här påståendet är helt felaktigt, alla har betalat sitt medlemskap. 
Stockholmskretsen skall svara med skrivelse till medlemsregistratorn och 
styrelsen. 
 
Sekreteraren informerade om att material är inskickat till Bulletin nr 2. Tyvärr är 
det beskärda delar från kretsen som får tas in i Bulletinen numera. Topplistorna 
skall presenteras endast i ett nummer. 
En ny medlem har fått välkomst mail och information om vårens aktiviteter. 
 



Vårens aktiviteter har frekvent skickats ut, hemsidan och facebook har 
uppdaterats löpande 
 
9.  Övrigt.  
Domaransvarig för Tibethund 2014 är Lars Svensson. Leena Kangas skall 
tillfrågas att vara språkkontakt med den finske domaren. 
 
10. Nästa möte och avslut. 
Möte nr 7 tisdagen den 16 september telefon möte kl. 18.30. 
 
 
 


