
 
Protokoll Stockholmskretsens kretsledningsmöte nr 5/2014  
måndagen den 15 september kl. 18.30. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Iréne Crambert, Lena Carlsson, Ingrid Carlenståhl,  
Lena Bäckman, Staffan Fredlund 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.  Familjedagen 20 september kl. 12.00 
Se aktivitetslista. 
 
7.  Tibethund 4 oktober 
Vi har fått 75 anmälningar varav 18 är valpar för domare Jussi Liimatainen, Finland. Leena 
Kangas och Lars Svensson är domaransvariga. Lena Carlsson har varit på Tibethundsmöte. 
Tibethund ser ut att kunna gå ihop ekonomiskt. 
 I övrigt Se aktivitetslista. 
 
8.  Rasklubbtorg Hund 2014 13-14 dec? 
Stockholmskretsen har från styrelsen i SST fått förfrågan om vi kan arrangera ett rasklubbtorg 
i år så som förra året på Hund 2014 i december. Sekreteraren i Stockholmskretsen har gått ut 
med en förfrågan via mail till de som deltog förra året, en har svarat som var positiv, men vi 
har inte fått någon mer respons eller svar från övriga. Mötet diskuterade möjligheterna att få 
ihop folk i år och fann att det inte fungerar. Vi kan ställa upp med folk som kan bygga upp 
montern, men inte mer. Diskuterades vidare att vi känner besvikelse över att vi inte har fått 
någon respons alls från styrelsen i SST då i samband med förra årets succé. Vi kan konstatera 
att vi lade ner ett stort arbete på montern och det renderade till ett 3:e pris bland över 100 
deltagare, vi fick mycket positivt mottagande av publik och övrigt proffsfolk. Det var intervju 
i Hundsport med Lena Carlsson, bild på Staffan och Kristina Fredlundh med Shih Tzu och en 
stor bild på Iréne Crambert med Shih Tzu, vilket borde givit vår klubb och ras bra reklam. 
 
Vi skickar över frågan om rasmonter till Östra kretsens kretsombud, som var den som var 
positiv till monter i år, samt informerar sekreteraren i styrelsen i SST. 
 
Vi har inte mer information heller från SKK om övriga jubileumsaktiviteter varför vi 
fortfarande känner oss tveksamma inför det då vi inte vet vilka åtaganden som krävs av oss.   
 



 
9.   Rapport ordförande, kassör, sekreterare. 
Ordförande: Har skickat månadsrapport till kretsansvarige i styrelsen. Har skickat ut om 
höstens aktiviteter brevledes till Stockholmskretsens medlemmar samt påmint de som inte 
betalat in medlemsavgift. 
 
Kassör: Redogjorde den ekonomiska delen. tack vare bra deltagarantal till Tibethund 

kommer vi att gå med plus. När vi fått in samtliga kostnader från Tibethund kommer det att 

till kretsledningen sändas ut en uppföljning jämfört med budget, samt redovisas hur mycket 

det finns på plusgirot och i kassan. 

   
Sekreteraren: Skrivelse är inskickad till styrelsen angående det nedskurna referatet om 
Midvinterspecialen i Bulletin nr 2. Inväntar fortfarande skriftligt svar från styrelsen på 
skrivelsen. 
 
Kretsledningsmedlemmen Marianne Sarve Rönnqvist har per telefon avgått ur kretsledningen 
den 9 maj.  

. 
STOKK:s lokal är bokad onsdagen den 3 december för luciaträff och   
onsdagen den 28 januari 2015 för ordinarie kretsmöte i STOKK:s lokaler 
på gärdet. 

 
I kretsrutan i Bulletin nr 3 efterlyses folk till Stockholmskretsens kretsledning, eftersom vi är 
flera som skall avgå vid ordinarie kretsmötet i januari 2015. 
 
Ett möte med Östra kretsen skall hållas angående utställningshelgen 
Midvinter – X. 
.   
Inkommande post från klubbens sekreterare har vidareskickats till övriga    kretslednings 
medlemmar 
 

 
10.  Övrigt.  
Efter ett ganska lågt deltagarantal på ring och socialträffarna har medlemsantalet ökat igen 
och vi har fått mycket fin respons från medlemmarna. 
 

11. Nästa möte och avslut.  
Möte nr 8 är telefonmöte den 10 november kl 18.30. 
 
Sekreterare                                                        Mötesordförande 
 
 
 
Lena Carlsson                                                    Iréne Crambert 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 


