Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2009-12-10

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist,
Marie Johansson,
Ann-Catrine Bergh,
Åsa Einarsson,
Annika Stjärneving
Anmält förhinder: Anneli Sundkvist,
§1
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§2
Val av justerare
Åsa Einarsson valdes att justera protokollet.
§3
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§4
Godkännande av tidigare protokoll.
Protokoll från 2009-11-19 godkändes och lades till handlingarna. Protokoll från 2009-09-20
justeras fortfarande.
§5

In och utgående post
1. MH Beskrivning
2. Protokoll Östergötlands Cockerklubb

§6
1.
2.
3.
4.
5.

Övrigt
Status på motionen gällande borttag av HD. Skrivelsen är försenad, skall dock vara
inskickad till SSRK innan årsskiftet.
Åsa Einarsson har för Cockerklubbens räkning inköpt ett kassaskrin. Åsa har även
inhandlat glögg (alkoholfri) samt pepparkakor till rasmontern på Hund2009. Marie
Johansson ombesörjer utbetalning à 500 SEK för Åsas utlägg.
Jönköpings Cockerklubb äskade medel för att kunna skicka ut ny kallelse till årsmötet via
vanlig post eftersom årsmötet blivit flyttat. Mötet bestämde att bistå lokalklubben genom
att Marie Johansson ger frimärken till lokalklubben.
Club Show 2010 kommer att äga rum i Köping samma tidpunkt som innan dvs lördag
tredje helgen i september.
Fråga från uppfödare om dispens för att få med kull på valpförmedlingen. Dispensen
begärdes då utställningsinformation i Hunddata är felaktig. Mötet bordlade frågan för att
begära in kompletterande information från uppfödaren. .

Justerandes sign.
|
|
|
|

1

Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2009-12-10

Sida: 2

6. Efter påpekande från SKK gick mötet igenom de examinatorer för exteriördomare som
finns angivna för Cocker Spaniel. Mötet uppdaterade listan och föreslog i samband med
detta nya namn. Marie Johansson fick i uppdrag att kontakta dessa.
7. Webbansvarig Annika Stjärneving gick igenom förslag på förändringar av hemsidan.
Mötet beslutade att införa förändringarna.
8. Åsa Einarsson har gått igenom PR material inför utställningen Hund2009 och den
rasmonter som Cocker spanielklubben skall ha där. Eftersom materialet behöver
kompletteras uppdrog mötet åt Åsa att inhandla nödvändig rekvisita. Åsa fick även i
uppdrag att se till att nödvändigt material finns till hands till andra evenemang såsom
Cocker of Cockers, MyDog etc.
9. Mötet bestämde att inkomna motioner till årsmötet publiceras på hemsidan snarast.
10. Tidningsredaktör Åsa Einarsson har tillsatt en tidningskommitté bestående av Marie
Johansson och Yvette Richardsson.
§8
Nästa möte
Nästa möte: 2010-01-15/16, plats bestäms senare.
§9
Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Åsa Einarsson
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