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Protokoll fört vid
Cockerspanielklubbens styrelsemöte
2007-06-18
Närvarande:

Kari Haave
Anneli Sundkvist
Anders Carlsson
Ann-Catrine Berg
Karin Hellander
Monika Pettersson
Daniel Svensson
Maria Skinner
Hannah Säveholm (avvek § 4)
Anna Wikström (deltog från § 5)

Adjungerad:

Karin Hellander

§1

Mötets öppnande
Kari öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av justerare
Monika Pettersson

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes men pga tidsbrist fick många punkter hänskjutas till nästa
möte.

§4

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§5

Konfirmering av AU-beslut
AU-beslut daterat 20070601 godkändes av övriga styrelsen.

§6

Kassarapport
Karin lämnade en ekonomisk rapport och presenterade en jämförelse mot 2006
samma period. Konstaterades att medlemsintäkterna ligger något lägre än 2006.

§7

In och utgående post
In:
Förfrågan från medlem om när Värmlands CK startades
Inbjudan till möte med SKK/AK ang. frivillig central registrering av prcd-PRA
Protokollutdrag från SKK avseende borttagande av avelsspärr
Skrivelse från medlem om PNP/RD
Skrivelse från medlem i Cocker Sydväst
Skrivelse från medlem om hemsidan

Ut:
Ansökan till SKK/AK om att den bordlagda frågan gällande frivillig central registrering
av prcd-PRA åter aktiveras
Remissvar till SSRK ang. organisationsutredningen
Återremittering av ärende gällande dispensansökan till SSRK/AK
Svar till medlem angående Norskt Viltspårschampionat

§8

Central registrering av Prcd-PRA
Kari, Maria och Monica redogjorde för mötet hos SKK/AK avseende ansökan

om
återaktivering av frivillig central registrering av Optigen resultat hos SKK.
Se publicerade minnesanteckningar från nämnda möte.

§9

Cocker Tidningen
Cocker Tidningen nr 2/2007 kommer tyvärr bli försenad.

§ 10

Europeisk Spanielkonferens
Diskuterades om CSK ska skicka svensk representant till den Österrikiska
Jaktspanielklubbens 4-dagarskonferens i slutet av juli.

§ 11
Beslut

KM i Jakt och Viltspår – lägesrapport och förslag
KM i Jakt – mark och funktionärer är bokade till den 10 november och KM:et kommer
att gå i två klasser, grundprov och working-test. Mer information kommer att publiceras
efter sommaren på hemsidan och i nr 3 av CT. Ansvarig är Hannah Säveholm.
KM i Viltspår – Anneli Sundkvist hade tagit fram ett förslag till genomförande den 15
september i Uppsalatrakten. Styrelsen beslutade följa förslaget. Se mer information på
hemsidan.

Beslut

§ 12

Rapport från Club Show 2007
Det var mycket arbete med att få Club Showen att löpa så smidigt som möjligt, men att
döma av den fina feed-back alla inblandade fått så lyckades utställningsansvarige
tillsammans med alla medhjälpare bra.

§ 13

Club Show 2009
Diskuterades vilka domare som ska bjudas in till Club Show 2009. Frågan kommer att
tas upp på nästa styrelsemöte i augusti.

§ 14
Beslut

Möte med SSRK
Kari föreslog Hannah Säveholm och Daniel Svensson att representera Cocker
Spanielklubben vid mötet med SSRK och Jaktspaniels i Sverige.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 15

Utbildning av domare och provledare för grundprov för spaniels
CSK har fått en skrivelse från Torbjörn Augustinsson om utbildning av domare och
provledare för grundprov för spaniels. Frågan hänskjutes till nästa möte.

§ 16

Utbildningspolicy
Frågan hänskjutes till nästa möte.

§ 17

Informationspolicy
Frågan hänskjutes till nästa möte.

§ 18

Vidareutbildning av exteriördomare
Kari tar kontakt med Kerstin Henriksson för att vidare diskutera frågan med henne.

§ 19

Motion från Lab, Flat och Golden-klubbarna till SSRK:s Fullmäktige 2008
Frågan hänskjutes till nästa möte.

§ 20

Hanhundslistan
Frågan hänskjutes till nästa möte.

§ 21

Actionlistan
Actionlistan gicks igenom som brukligt.

§ 22

Övriga frågor
Jaktkomplement för utställningstitlar
Frågan ställdes om grundprovet på sikt kan vara ett jaktligt komplement till
Internationellt Utställningschampionat (nuvarande krav är lägst 3:e pris i nkl på
jaktprov). Frågan skall väckas på mötet den 30 juni med SSRK och JIS.
Uppfödarutbildning och etiska riktlinjer kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.
På förslag från SKK/AK togs frågan om uppfödarutbildning inom CSK upp. Frågan
diskuteras på nästa styrelsemöte.
Hemsidan kommer att gås igenom för uppdatering och ändring av viss text.

Beslut

Uppfödarlistan - styrelsen beslutade att införa en kostnad för att vara med på
uppfödarlistan. Beslöts i samband med detta att valpkullar till förmedling skall
införas gratis om uppfödaren är länkad till hemsidan. För uppfödare som inte har
länk utgår avgift för varje förmedlad kull.
Beslutet gäller från årsskiftet 2007/2008. Mer information kommer att presenteras under
hösten.

Beslut

Trimlistan – styrelsen beslutade införa avgift för att stå med på trimlistan.
Beslutet gäller från årsskiftet 2007/2008. Mer information kommer att presenteras under
hösten.

§ 23

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 20/8 2007.

§ 24

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och önskade trevlig sommar.

Vid protokollet:

_________________________________
Maria Skinner
Sekreterare

Ordförande:

_________________________________
Kari Haave

Justeras:

_________________________________
Monika Pettersson

