Information till lokalavdelningar!
Nedan följer information om vad som gäller för lokalavdelning:
Rasklubb är Cocker Spanielklubben och förkortas nedan med CSK.
Medlemskap:
För att bli medlem betalar man in 270 kronor på CSK:s medlemskonto, postgiro: 14 91 71-1.
Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Medlemskapet är
rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år fr. o m det datum man betalar in avgiften. Det
innebär att bara resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas. OBS! Betalar man
via internet, så kom ihåg att skriva namn & adress i meddelanderutan.
Som medlem får man CockerTidningen 4 gånger per år och är välkommen att delta i alla de
aktiviteter som klubben eller lokalavdelningarna anordnar.
Medlem i den lokala avdelningen är varje medlem i Rasklubben CSK, som är bosatt inom
avdelningens geografiska verksamhetsområde. Medlemskap i CSK berättigar till deltagande i av
avdelningen anordnade aktiviteter. En avdelning äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift.
Förtydligande: Man blir alltså medlem i ”stora” CSK och därefter tillhör man den avdelning man
är bosatt inom.
Alla medlemmar i CSK är välkomna att delta i alla aktiviteter som klubben eller
lokalavdelningarna anordnar, oavsett var de bor i mån av plats och till samma pris. Se undantag
på KM.
För att delta på utställning och prov räcker det med att hundens ägare är medlem i CSK.
Lokalavdelning har inte rätt att ändra dessa regler.
Lägg ut ”Typstadgar för sektion (avdelning) inom SSRK:s Rasklubbar” på er hemsida.
Länkar:
Lokalavdelningarna får inte sätta ut deras styrelsemedlemmars egna hemsideadress under sidan
”Styrelse”. Detta kan tolkas som smygreklam. Däremot får de stå med under ”Uppfödare” som
alla andra. Vad det gäller övriga länkar måste lokalavdelningens webbansvariga hålla reda på
vilka som är aktuella och medlemmar i CSK. Detta görs emellanåt för att hålla uppfödarlistan
aktuell. Lättast gör man detta genom att gå in på CKS:s hemsida http://cockerklubben.com, där
aktuella uppfödare och medlemmar står med. Finns de inte med där är de inte medlemmar i CSK
och ska därför tas bort. Ett förslag är att direktlänka till CSK’s uppfödarlista i respektive län, så
behövs ingen uppdatering från lokalavdelningen.
KM:
KM är en förkortning av KlubbMästerskap. CSK har KM i jakt, lydnad och viltspår.
Lokalavdelningarna ska därför inte använda ordet KM i sina aktiviteter, då detta kan vara
missvisande att KM:et gäller ”stora” Cocker Spanielklubben och inte en lokalavdelning. Detta
gäller även ordet SM (Svenskt Mästerskap) som är förknippat med Svenska Kennelklubbens
tävlingar. Förslagsvis kan ordet DM (Distriktsmästerskap) eller LM (Lokalmästerskap) användas.
Undantag: Avdelningarnas mästerskap gäller endast de medlemmar som är bosatta inom
lokalavdelningens område.
Årsmöte:
Årsmöte inom lokalavdelning skall hållas årligen före februari månads utgång. (Enligt typstadgar
för sektioner/avdelningar).
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta CSK:s styrelse, via mail: styrelsen@cockerklubben.com
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