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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED 
COCKER SPANIELKLUBBEN 

Vagnhärad, 2005-08-21 
§ 50-67 

 
 

Närvarande:  Monica Forsander, Ann-Christin Lund Hurtig, Marie Kindstedt. 
Karin Staaf,  Karin Hellander,  Daniel Svensson.; Stig-Olov Olofsson (ersätter Ann-Kristin 
Olsson), suppleant Anna Johansson 
Adjungerade: Monika Petersson samt för § 53 Maria Müllersdorf och Anneli Sundqvist 
Anmält förhinder:  Ann-Kristin Olsson 
 
§ 50  Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 51  Förslag till justerare 
Beslutade styrelsen utse Karin Staaf till justerare för mötet.  
 
§ 52  Fastställande av dagordning 
Fastställdes förslaget till dagordning. 
 
§ 53 Rasgruppen 

Beslut 
- att göra Rasgruppen  till en kommitté som kan lägga upp sitt arbete själva och ta egna 
beslut. 

- att gruppen skriver protokoll på sina möten som skickas till styrelsen för att fastställa 
besluten. Protokollen ska avslutas med "Det justerade protokollet redovisar vad som 
avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av CSK 
huvudstyrelse." 

- att  ekonomiska beslut måste fattas av styrelsen.  
- att när Rasgruppen skickar ut något till hemsidan ska det även gå till styrelsens 

medlemmar. 
- att rasgruppen planerar och bokar in uppfödarträffar. 
- att Hälsoenkäten ska skickas ut på 3 sätt:  500 slumpmässigt utvalda hundar via SKK, 

bifogas CT-3 och läggas ut på hemsidan.  
- Att Maria Müllersdorf ingår från Cocker spanielklubben, i en grupp som tillsatts av 

SSRK för ”att utreda ett ev. införande av en ny officiell provverksamhet för spaniels” 
-  

§ 54 Kassörens rapport 
Kassören rapporterade om klubben tillgångar se Bilaga 1. 

 
§ 55  Föregående protokoll 

Fastställdes protokoll från 2005-04-10 och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 56  In & utgående post 

 
a) 7/05 Inkommit från medlem med förslag om ändring av valphänvisningens regler. 

Beslutade att gruppen som består av bestå av Monika Petersson, Marie Kindstedt 
och Karin Staaf , kommer med förslag, som presenteras på årsmötet . 
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b) 58/05 Beslut: Förslag på person som ska representera jakt på möte i Nova park 
den 26/8 .  1 Maud Norström, 2 Annika Olsson 3 Annis Lindberg Ordförande 
Monika F ska tillfråga 

 
c) 62/05 Beslut; att vi ska beställa boken ”Föreningsteknik – för en effektiv och 

målinriktad klubbverksamhet av Jan Wigdell. Ett exemplar till varje 
styrelseledamot . Kassören ordnar detta. 

 
d) 64/05 Inbjudan till Steg –2 utbildning för kassörer.  Beslut; att kassören Karin H 

åker. 
 

e) 65/05 Brev från Cocker Sydväst. Beslut angående frågor i brevet. Att vi tar upp 
det på den lokalavdelningsträff som Styrelsen planerar. 

 
f) 49/05 skrivelse  från utställare Gränna . Beslut; Sekreteraren svarar framställaren 

att CSK inte kan svara för enskild medlems agerande.  
 
§ 57 AU-beslut  

AU-2 –05 : Att på förekommen anledning har Au beslutat att: ta bort alla länkar 
till hemsidor med personliga påhopp eller förtal av medlemmar . 

 
§ 58 Rapport från ansvarsområden 

 
Jakt: Anna efteryste mer jaktintroduktionsträffar. Instruktörsutbildning inom jakt. 
Avelsråd;  Monika P undrade vad ska ett avelsråd kunna svara på”. Regler allmänt 
är under bearbetning. Angående hjärtundersökningarna i  Helsinborg. Blir den 
12/11 2005  Det kommer  behövas 15-20 st hundar. Mellan 3-5 år och kostnaden 
för ägaren blir 300 kr/hund exkl. resa . Mer info kommer . 
PR & Info;  Daniel ”jagar” annonser. Arbetar på infobladet och en blankett för 
anmälan. Daniel tar även på sig ansvaret för montern i Älvsjö. Stig påminde  om 
tavlor som han har till montern. Daniel har också haft kontakt med Annis L om 
Elmia mässan och om en familjedag i Borlängre.  
Medlem:  AKO rapporterade att i juli har vi fått 43 nya medlemmar varav 28 var 
värvade.  Att vi får kvartalsvis tryckta namnetiketter på alla nya cockerägare från  
SSRK via SKK. Södra Norrlands lokalavdelning vill dra igång igen.   
Utställning:  Angående 2007 års domare togs ett nytt namn fram som ska inbjudas. 
Beslut: att Karin S bjuder in denna person att döma Club Show 2007. 
Diskuterades förslag på domare till Club Show 2008. 
Beslut: att Karin S inbjuder domare, enligt namnförslag som diskuterades på mötet,  
till Club Show 2008. 
Styrelsen diskuterade plats som kan användas som ”fast” plats för Club showen 
framöver. Flera förslag lades fram. Beslut: Karin kontrollerar dessa och tar fram 
prisuppgifter. 
Utbildning: Stig-Olov tar fram förslag och underlag för planerad 
uppfödarutbildning runt om i landet. 
 

§ 59 Arbetsordning & Etiska regler 
Marie och Anci har tagit fram ett förslag . Vilket godkändes med några tillägg som 
Marie lägger in och sen gruppmailar ut för påseende . 
 

§ 60 Lokalavdelningarna 
 Förslag på att RAS-uppfödraträff och lokalavdelningsträff ska ske samtidigt.  
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 RAS gruppen kallar till uppfödarträff. Styrelsen inbjuder till Lokalavdelningsträff. 
Daniel ska fördela lokalavdelningarna mellan styrelsen som en då kommer att få en 
direkt kontakt med styrelsen för info och annat. 

 
§ 61 Hemsidan 

Styrelsen ska ha en Back up när webbmaster är förhindrad att uppdatera med kort 
varsel. 
Beslut:  Backup i nämnd ordning 1. Daniel 2 Anna J. 
Webbmaster ska inbjudas till nästa möte för diskussion om regler för hemsidan 
 

§ 62 Valpförmedlingen 
 Beslut; att erbjuda Marie Johansson  rollen som Central valpförmedlare.  
 Med Pia Mikkelsen och Daniel Svenssson som backup . 
 
§ 63 Uppfödarutbildningen 
 Stig-Olov har fått i uppdrag att ta fram förslag och underlag för att presentera på 
 nästa styrelsemöte. 
 
§ 64 Club Show 
 Tog upp under utställningsrapporten § 58 
 
 § 65 Övriga frågor 

AKO hade en fråga om vilka som ska ha CT som inte är medlem. (har delats ut till 
olika personer med anknytning till CSK) Beslut: att  Stig-Olov och AKO tittar 
igenom listan. 

 
§ 66 Nästa möte 

Nästa möte beslutades till 2005-10-22 i Linköping.  
 
§ 67  Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
.......................................... ............................................  ..................................... 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
Ann-Christin Lund Hurtig       Monica Forsander  Karin Staaf   
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