PROTOKOLL FÖRT VID TELEFONSTYRELSEMÖTE
MED COCKERSPANIELKLUBBEN 2007-03-26
Närvarande: Hannah Säveholm, Daniel Svensson, Kari Haave,
Anneli Sundkvist ( t o m § 7), Anders Carlsson,
Monika Pettersson, Anna Wikström, Ann-Catrine
Bergh, Maria Skinner
Adjungerad: Karin Hellander

§ 1

Sammanträdet öppnas
Ordförande Kari öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2

Val av justerare
Anders utsågs att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§ 3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4

Kassörens rapport
Biträdande kassören Karin Hellander meddelade att till dags dato har
det inte gått att göra någon som helst bokföring för 2007 pga räkenskaperna inte
kommit åter från revisorerna.
Hon kunde dock meddela att klubbens ekonomi var mycket god.

§ 5

In och utgående post
Remissvaret till SSRK angående Grundprov för spaniel skrevs av Anneli
Sundkvist som vidarebefordrade en kopia till sekreterare Maria Skinner för
arkivering.
Anneli (med assistans av Monika P) skickar in en rapport (senast 15/4) till
Apportören om CSK:s årliga uppgifter:
- medlemsantal (1341)
- jaktliga funktioner

§ 6

- hälsa
- exteriör
- mentalitet - kort- och långsiktiga mål

Utställning 2007
Pga att Skoklosters Värdshus bytt ägare kan CSK inte längre ha sin Club Show
där, utan vi behöver omgående hitta en ny plats.
Anders undersöker om vi kan ha Club Showen på Almare Stäket (mellan
Jakobsberg och Kungsängen).

§ 7

Central registrering av prcd-PRA
Styrelsen beslutade efter en lång diskussion att avvakta med att fullfölja ansökan
om central registrering av prcd-PRA.
Anledningen till detta är att det framkommit ytterligare information, samt att vi i
styrelsen för Cockerspanielklubben vill informera våra deltagare mer om vad det
skulle innebära med eventuell frivillig registrering av prcd-PRA.

§ 8

Cocker Tidningen
Beslutades att nr 2 och 3 2007 ska slås ihop till ett dubbelnummer och utkomma
i september.
I redaktionskommittéen ingår Anna Wikström och Anders Carlsson.
Arbetet med att hitta en redaktör till Cockertidningen fortgår.
Kari (i egenskap av ordförande) står som ansvarig utgivare.

§ 9

Avelsrådet
Beslutades att även Anna Wikström och Petra Junehall ska ingå i CSK:s
avelsråd tillsammans med Monika Pettersson.

§ 10

Valpförmedlare
Marie Johansson fortsätter som tidigare.

§ 11

Webbkommitté
Daniel Svensson, Marie Johansson och Hannah Säveholm bildar
webbkommitté.

§ 12

Inköp av laptop till CSK
Beslutades att Daniel undersöker möjligheten att införskaffa en laptop till CSK.

§ 13

Bildande av AU
Beslutades att bilda ett AU där ordförande, kassör och sekreterare ingår.

§ 14

Medlemsregistret
Bordlades till nästa möte

§ 15

Övriga frågor
Till SSRK:s funktionärsträff den 14-15 april är anmält fyra från CSK:s
styrelse. Beslutades att de som ska åka är utställningsansvarige Anders Carlsson,
ordförande Kari Haave, jaktprovsansvarige Hannah Säveholm och
viltspårsansvariga Helén Fahlgren. Om inte Kari kan så står Daniel Svensson
som standby.
Beslutades att Maria ska skicka tackbrev och blomstercheckar till de som
avgick ur förra styrelsen, men inte kunde närvara på årsmötet.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte hålls helgen 28-29 april. Kari undersöker plats och återkommer
med inbjudan.

§ 17

Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

______________________
Maria Skinner
Sekreterare

___________________________
Kari Haave
Ordförande

______________________________
Ann-Catrine Bergh
Justerare

