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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED
COCKER SPANIELKLUBBEN
Luddingsbo, 2005-04-10
§ 32-49

Närvarande: Monica Forsander, Ann-Christin Lund Hurtig, Marie Kindstedt.
Karin Staaf, Karin Hellander, Ann-Kristin Olsson, Daniel Svensson.
Adjungerade: Monika Petersson
Anmält förhinder: Stig-Olov Olofsson, Anna Johansson
§ 32
Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 33
Förslag till justerare
Beslutade styrelsen utse Marie Kindstedt till justerare för mötet.
§ 34
Fastställande av dagordning
Fastställdes förslaget till dagordning.
§ 35
Kassörens rapport
Kassören rapporterade om klubben tillgångar se Bilaga 1.
§ 36
Föregående protokoll
Fastställdes protokoll från 2005-01-15 –16 och lades därefter till handlingarna.
§ 37
In & utgående post
a) 1/05 Inkommit erbjudande om att ett 50 tal cockrar får var med i en undersökning grundat
på ett forskningsarbete i Helsingborg av Torkel Falk med ultraljudsundersökningar av
hjärtat
Beslutade att vi är positiva till erbjudandet. Och att avelsrådet fortsätter att ha kontakt
med Lillian Jonson som förmedlat kontakten med Torkel falk. Vi önskar få mer
information.
b) 2/05, 3/05 Inkommit 2 offerter från ALE Tryckteam angående tryck av stamtavleboken.
Beslutades att anta offert 104656.
c) 7/05 Inkommit från medlem med förslag om ändring av valphänvisningens regler.
Beslutade att vice ordförande tar fram om reglerna blivit framtagna på årsmöte. Om inte
så bordlägges ärendet och lämnas till utredningsgrupp som ska titta över
”Valphänvisningsreglena”. Gruppen ska bestå av Monika Petersson, Marie Kindstedt och
Karin Staaf .
d) 16/05 Inkommit inbjudan från SSRK Småland om att få vara med på Elmia Fare Game
2005. Beslutades att Daniel kontaktar Jönköpings CK om erbjudande att ta hand om det
med stöd från CK. Ekonomiskt stöd med milersättning och matkostnader för 2 pers/dag
och kunna använda montermaterialet som finns hos AKO .
e) 20/05 Inkommit förfrågan från elev på hundsportgymnasiet i Forshaga. Beslut:
Ordförande Monica Forsander besvarar frågan .
f) 21/05 Inkommit en förfrågan från Redaktören Apportören om en översikt av de senaste
10 åren från Avelsråden. Beslut: Avelsrådet Monica P. försöker få fram de siffrorna.
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§ 38

AU-beslut
Inga nya AU-beslut under pågående verksamhets år förelåg.
AU 9 2005-01-17 redovisades angående ” Bestridande om poängberäkning ”
AU 10 från 2005-02-24 redovisades angående ersättning och hyra av projektor till
Henrik Johansson föredrag på konferensen feb –05.

§ 39

Rapport från ansvarsområden
Avelsråd; Monika har fått skiftande frågor. En del om dåliga temperament . Nytt
PRA fall. Samt en framställan om CSK via hälsofonden kan betala ny ögonlysning
på Tomboys Take a Blue Boy. Beslutades att CSK ersätter ny ögonlysning.
Avelsrådet informerar ägaren.
PR & Info; Daniel redovisade en idé om att ha en lista från uppfödarna om
värvade medlemmar via valpköparna. Diskuterades även om vårt Infoblad. Finns
dock ej budgeterat för 2005 . Beslutades : att Daniel börjar arbeta på ett dylikt som
vi förhoppningsvis kan trycka fram till dec och SKK;s utställning på Älvsjö. Även
att Daniel skriver en uppfödarelista om värvade medlemmar som publiceras på
hemsidan. Daniel kollar även upp sponsorer till CT. Marie till CSK allmänt.
All info och sammanställning från styrelsen från tex medlems och
utställningsansvarig till CT ska vara Daniel tillhanda 1 vecka före manustopp.
Medlem: AKO rapporterade att mellan jan-mars har vi fått 92 nya medlemmar
varav 30 var värvade. Även så har ej 94 av ”gamla” medlemmar betalt ny
medlemsavgift .Beslutades att: Ako skickar ut en påminnelse till dem som ej betalt
eller betalar för lite . Med deadline på betalningen = 15 dagar .
Utställning: De inbjudna domarna till 2006 års Club show har accepterat nytt
datum. 2007 års domare inbjudna. Har dock ej hört något från mr J Perry.
Beslut: att Karin skickar påminnelse till J Perry som han bör svara på inom 14
dagar Om vi ej hör något tar AU beslut om vem som ska inbjudas via förslag från
utställningsansvarig .
Lokalavdelningarnas utställningar bör ligga mellan mars-november. Idag ligger de
flesta mellan maj-augusti. Beslutades om att ta fram riktlinjer som uppmuntrar
avdelningarna till att sprida ut utställningarna. Och att lägga in ansökan/anmälan
om utställning minst ett år innan . Karin gör skrivet förslag till nästa möte.
Fastställdes poängberäkning som togs på årsmötet att gälla från 2005-01-01

§ 40

Lokalavdelningarna: Finns idag 15 avdelningar samt att 2 st nya är på gång att
startas. Styrelsen mål är att i år skapa en bättre relation med lokalavdelningarna.
Beslutades att : Daniel delar upp lokalavdelningarna mellan oss som vi ska vara
”ansvariga” för, ha kontakt med. Även gör en kallelse till kontaktpersonen i varje
lokalavdelning, med inbjudan om en träff efter sommaren. På nästa möte
diskuteras om vad vi ska ta upp då.

§ 41

Club Show 2005
Södermanlands cocker klubb som i år ska ta hand om Club showen söker
vedertagen ekonomisk hjälp till årets Club show. Beslutades att : bevilja
lokalavdelningen med 3000 kr.
Förfrågan om någon form av supé på lördagskvällen för de som är kvar! Beslut att :
Anci tar reda på hur det ser ut på Skokloster på lördagskvällen.
VPR ska fotas och de foton som finns ska scannas in på hemsidan för efterlysning
av ds.
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§ 42

Cockertidningen
Beslutades att : annonser för utställningar inom CSK ej ska betalas.
De som betalt för i år får sina pengar åter.

§ 43

Hemsidan
Monika P skriver till SKK och ber om snabbare info om ex PRA hundar
Beslutades att efter justering lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan
Beslutades att en presentation av styrelsen samt kort sätts in på hemsidan.
Ansvarig för cockerforum.just.nu har ansökt om att en länk läggs till forumet
Beslutades att avslå ansökan.
Beslutades att inga fotografers namn på kort till hemsidans utfyllnadsbilder ska
finnas. Dock kvar på resultatsidorna.

§ 44

Valpförmedlingen
Uppdrogs åt Monica F att prata med valpförmedlingen. Som svar på brev insänt till
styrelsen.

§ 45

SSRK:s fullmäktige
Från SSRK har det kommit en förfrågan att från spanielklubbarna komma med ett
förslag om namn på person som kan ingå i en kommitté som ska arbeta med
”Genomlysning och genomgripande förändringar av SSRK:”
Beslut att Vi tänker på namn som kan komma på förslag. Lämna förslagsnamn till
Monica F innan den 15/4.
Vi gick igenom motionerna till SRRK fullmäktige.

§ 46

RAS projektet och summering av konferensen.
Monica F presenterade ansvariga i RAS kommittén .
Maria Müllersdorf, Monika Petterson, Gunnel Adolfsson, Annika Olsson, Monica
Forsander, Therese Johansson, Henrik Johansson, Karoline Djerf, Anneli
Sundqvist.
Monica redovisade arbetet runt Hälsoenkäten. 500 ska skickas ut per post samt att
enkäten även läggs på hemsidan diskuterades.
Anci och Monica sammanställer RAS-konferensen .
Mer om RAS projektet och uppfödarträff kommer .

§ 47

Övriga frågor
a) Arbetsordning. Uppdrogs till Marie Kindstedt att tillsammans med Anci
Hurtig författa en arbetsordning för CSK.
b) Karaktär cockern. Fråga från Kari Haave om att gå ut med fråga om cockern
karaktär på hemsidan.
Beslutades; att hänvisa till Rasenkäten som kommer med dessa frågor.
c) Sammanställning Apportören. Avelsrådet har fått förfrågan om att
sammanställa 10 års översikt till Apportören nr 2. Önskat innehåll "rasens
hälsostatus samt jaktliga och exteriörs utveckling " Tillhanda senast 4 maj.
Beslut: att avelsrådet Monika P sammanställer.
d) Fråga om Aktivitetslägret från kassören. Inga avgifter har inkommit? Blir
det något? Beslut: Karin Hellander kollar upp det.
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§ 48
Nästa möte
Nästa möte beslutades till 2005-05-22, preliminärt i Nyköping.
§ 49
Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

........................................
Sekreterare

...........................................
Ordförande

...................................
Justerare

Ann-Christin Lund Hurtig

Monica Forsander

Marie Kindstedt

