
SST Västra kretsledningsmöte   

2017-01-23   

Telefonmöte   

Kl. 18.30   

   

   

Protokoll 2017-01-23  

Närvarande: Kretsledare Annika Malmhäll, Stig-Eric Olsson, Carina Eriksson, Elisabeth 

Pettersson, Rita Bokdalen, Yvette Schöneman, Maritha Henriksson, Nils-Olof Bratt, Eva-

Lena Sönksen 

Anmält förhinder: Kate Johannesson  

1. Mötet öppnas Annika öppnar mötet och hälsar alla välkomna   

2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes och fastställdes   

3. Föregående protokoll Godkändes och läggs till handlingarna 

4. Inkomna skrivelser  

Inkommen skrivelse från huvudstyrelsen där de önskar förslag på förtjänsttecken. Mikael från 

styrelsen frågar efter rapport men inget nytt har skett sedan senaste rapporten.  

Inkommen skrivelse angående SKK:s organisationsutredning.  

Från Utställningskommittén förändringarna i utställnings- och championatreglerna samt 

påminnelse om annons för utställning Tånga Hed 2017. 

 Petra har skickat in slutställning för ”Bäst i Väst”.  

5. Rapporter   

1) SST: inget att rapportera 

2) Sekreteraren: ”Bäst i Väst” är klar. Ulla, sammankallande för 

valberedningen, söker Susanne som ingår i valberedningen för att presentera och 

färdigställa valberedningens förslag 

3) Kassören: Rapporterar ekonomiska rapporten som visar vinst. Revision inför 

ordinarie kretsledningsmöte är planerad till 2017-01-30 

4) Championboken: Viss försäljning skedde på My Dog och beställning har 

inkommit. Annika skriver i Bullen om boken, fördelarna och intresset med att 

äga den i avelsarbetet, att kunna gå tillbaka och se bilder på hundar som finns i 

stamtavlerna.    

5) Utställningsgruppen: I dagsläget är det Annika och Eva-Lena som ingår i 

utställningsgruppen. Utställningsannonsen och budgeten är klar och godkänns. 

Det har kommit in domarförslag från SKK Borås för 2018 men vi har det redan 

klart. Efter diskussion beslutades att En ansökan om utställning för 2019 ska 

skickas in om lördagen i samband med Boråsutställningen.   

6. Hemsidan: Ska uppdateras med planerade ringträningar. 

7. Bulletinen: Manusstopp sista februari 2017, efterlyser gamla Bulletiner för att se om ngt 

kan användas. Carina har och ska lämna de hon har. 

8. Träffar och Aktiviteter.   

Ordinarie kretsmöte den 12 februari 2017  kl.14:00.  Mötet godkänner verksamhetsberättelsen 

och dagordningen med reservation för valberedningens sammanställning. Annika beställer 

aktuell medlemslista. Sture har tackat ja till att vara mötessekreterare.  

Ringträningar planeras o bokas 1 & 15 febr, 1, 15 & 29 mars i väntan på att se hur nya 

kretsledningen vill göra därefter. Pälsvårdsträffarna har varit populära och behövs 

konturenligt, vi kollar om möjligheter att ha en i april. 



Carina kontaktar Berit Wiktorsson angående att de haft en sammankomst av privat slag i 

Falköping och informerar om deras möjlighet att få hjälp och stöd, även ekonomiskstöd om de 

kontaktar kretsledningen och skapar aktiviteter för kretsens medlemmar. 

9. Nästa kretsledningsmöte: Nästa möte blir kl 12.00 innan ordinarie kretsmötet den 12 febr  

10. Övriga frågor:  

SKK har lokal på Lindholmen som finns möjlighet att hyra. Detta kollas upp. 

 

Vi informeras från rasklubben för Lhasa Apso att det har varit en utbildningsträff för domare 

under utbildning. De frågar hur vi ställer oss till att känd utställare och uppfödare var där och 

representerade/visade Shih Tzu. Vi reagera över och ifrågasätter hur detta gått till då vi var 

helt utan vetskap om saken. Vi undrar även över lämpligheten att en person med flera 

disciplinärenden och avstäng som domare är tillsatt att hålla i den. Tydligen ska en skrivelse 

skickas från huvudstyrelsen till Skk med begäran om information och svar i saken. Västra 

Kretsen emotser en kopia på denna skrivelse samt SKK:s svar när detta inkommer. 

 

Bäst i Västpriset är fixat. 

 

 Årsmötet är i år i Örebro den 8 april. Ta upp på Ordinarie mötet om intresse för samåkning 

och bidrag till bensin för medlemmar som samåker till årsmötet. 

 

Motioner till årsmötet ska vara dem tillhanda senast 11 febr. 

11. Mötet avslutas Annika avslutar mötet och tackar för visat intresse   

   

Vid protokollet   

..........................................................................................   

Carina Eriksson   

Datum:   

Justeras:   

........................................................................................   

Annika Malmhäll 

 


