
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 
COCKER SPANIELKLUBBEN 

2005-10-22 
§§ 68-84 

Linköping 

  

 

Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel 
Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant), Anna Johansson (2:e suppleant) 

Anmält förhinder: Ann-Christin Lund Hurtig, Ann-Kristin Olsson, Monika Pettersson 

§68. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§69. Val av sekreterare för mötet och förslag till justerare 
Styrelsen beslutar  

Att välja Marie Kindstedt till sekreterare för mötet. 

Att utse Stig-Olov Olofsson att justera protokollet. 

§70. Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar 

Att fastställa dagordningen. 

§71. Kassörens rapport 

Karin Hellander föredrar ekonomisk rapport för tiden fram till och med 
2005-10-15. 
Styrelsen beslutar 

Att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna. 

§72. Föregående protokoll 

Monica Forsander föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutar 

Att godkänna föregående protokoll daterat 2005-08-21. 

§73. Inkommande och utgående post 

Marie Kindstedt föredrar inkommande 67/05-99/05. 

73/05 Om agilityresultat från medlem. 

Konstaterades att fel mailadress funnits på ett ställe på CSK hemsida och att 
detta blivit åtgärdat. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
75/05 Protokollsutdrag från SSRK rörande arbetsgrupp för jaktlig verksamhet. 

Styrelsen beslutar 

Att uppdra till Monica Forsander att kontakta SSRK för ett förtydligande. 

80/05 Rörande möjligt PRA-fall från SSRK. 

Styrelsen beslutar 

Att uppdra till Monika Pettersson att kontakta SSRK avelsråd för ett 
förtydligande av skrivelsen. 
83/05 Rörande SSRK:s nya organisationsutredning från SSRK. 

Styrelsen noterar att ett namn saknas i listan över personer i 
utredningsgruppen jämfört med protokoll från SSRK/Hs 2005-07-03—04, 
§233 och lade därefter skrivelsen till handlingarna. 
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84/05 Ansökan från domare om auktorisation på rasen. 

Styrelsen beslutar 

Att Karin Staaf kontaktar aktuell domare för ytterligare information. 

85/05 Angående uppfödare från medlem. 

Noterade styrelsen att CSK ej kan föregå SKK disciplinnämnds beslut och lade 
därmed skrivelsen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

Att Ann-Christin Lund Hurtig tillskriver medlemmen. 

92/05 Avseende instruktörsutbildare från SSRK. 

Styrelsen beslutar 

Att Stig-Olov Olofsson tillskriver SSRK och meddelar att intresse finns. 

93/05 Remiss avseende generell dispens känd HD-status från SSRK. 

Noterades att svar på remissen skall skickas till SSRK:s kansli senast 30 
november, 2005. 
Styrelsen beslutar 

Att CSK ej ser att en generell dispens skall ges. 

Att uppdra till Ann-Christin Lund Hurtig att besvara remissen. 

99/05 Angående ögonlyst hane från medlem. 

Styrelsen konstaterar att då det ej klart framgår att resultatet efter 
ögonlysningen ej är ärftlig, kan denna hane ej publiceras på CSK 
avelshanelista. 
Styrelsen beslutar 

Att Monica Forsander tillskriver medlemmen. 

 

Marie Kindstedt föredrar utgående skrivelser 07/05-14/05. 

Styrelsen beslutar 

Att notera utgående skrivelser. 

§74. Konfirmering av AU-beslut 
AU har tagit beslut enligt nedan sedan föregående styrelsemöte. 

3) 2005-09-28 Stamtavleboken 

Att skjuta stamtavleboken på framtiden. 

Styrelsen beslutar 

Att konfirmera AU-beslut enligt ovan. 

§75. Rapport från ansvarsområden 

Jakt. 
Anna Johansson föredrog ärendet. 

Föreningen Djurens Rätt 

Inkommit information från SKK avseende Föreningen Djurens Rätts 
Jaktkampanj. Informationen noterades. 
Jaktintroduktion. 

Diskuterades möjlighet att genomföra en jaktintroduktion för klubbens 
medlemmar. 

Styrelsen beslutar 

Att Anna Johansson sammanställer en inbjudan att publiceras i 
CockerTidningen samt på CSK hemsida. 
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Utställning. 

Karin Staaf föredrar ärendet. 

Club Show 2008 

Diskuterades lämplig plats för återkommande arrangemang, samt festligheter 
i samband med Club Show. 
Styrelsen beslutar 

Att Club Show 2008 skall genomföras 2008-09-20. 

Att uppdra till Karin Staaf att vidare undersöka lämpliga platser. 

Cocker Spanielklubbens juniorhandler. 

CSK juniorhandler instiftades detta år. Diskuterades lämpligt vandringspris. 

Styrelsen beslutar 

Att uppdra till Karin Staaf att inköpa vandringspokal samt tillhörande pärm för 
en maximal summa om 500 SEK. 

Att uppdra till Karin Staaf att ta fram statuter för CSK Juniorhandler. 

PR & Information. 

Daniel Svensson föredrar ärendet. 

Rasmonter Stora Stockholm. 

CSK har anmält rasmonter till ovan nämnda utställning. Ansvarig för denna är 
Daniel Svensson. 
Styrelsen beslutar 

Att uppdra till Daniel Svensson att kontakta närbelägna avdelningar om 
intresse att medverka i montern. 

Att ersättning till de som står i montern utgår med milersättning samt lunch 
och fika. 

Annonsörer till årsboken. 

Diskuterades vikten av att få in annonsörer till kommande nummer av CT. 

Styrelsen beslutar 

Att Daniel Svensson och redaktören Marie Kindstedt diskuterar lämpliga 
kommersiella annonspriser. 

Utbildning. 

Stig-Olov Olofsson föredrar ärendet. 

Diskuterades infallsvinklar på uppfödarintroduktion i CSK regi. Stig-Olov 
Olofsson fortsätter arbetet med denna. 

Avelsråd. 

PNP 

Fullständigt hälsoprogram för PNP diskuterades. 

Styrelsen beslutar 

Att uppdra till Monika Pettersson att sammanställa underlag avseende PNP. 

Att uppdra till Monika Pettersson att sätta samman en arbetsgrupp för detta 
arbete. Förslag på lämpliga personer diskuterades och skall meddelas Monika 
Pettersson. 
Hjärtundersökning i Helsingborg 

Noterades bristande intresse att medverka i denna undersökning. 
Undersökningen är därför framflyttad till 2005-11-27. 
Styrelsen beslutar 

Att sista anmälningsdatum flyttas fram till 2005-11-10. 

Att denna information publiceras på CSK hemsida. 
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Valpförmedling. 

Nytillträdde valpförmedlaren önskar klargörande om hur valpkullar sorteras 
på listan. 
Styrelsen noterar att födda kullar sorteras efter födelsedatum med äldsta 
kullen överst, samt att väntade kullar sorteras efter införseldatum. 
Styrelsen beslutar 

Att hela listan med aktuella kullar skall skickas till presumtiva valpköpare. 

Att ingen kennel skall nämnas vid namn. 

§76. Förvaltning av jaktcockern 

Monica Forsander och Marie Kindstedt föredrar ärendet. 

Rapporterades från mötet med SSRK och ESS 2005-08-26 där olika vägar för 
att nå en tillfredsställande lösning på ett helhetsansvar för cocker spaniel och 
springer spaniel diskuterades. 

Styrelsen beslutar 

Att CSK ställer sig mycket positiva till att arbeta för ett heltäckande 
rasansvar, men ställer sig tveksamma till att skapa en separat 
jaktspanielklubb inom SSRK. 
Att uppdra till Marie Kindstedt att kontakta SSRK rörande information i 
ärendet. 
Att uppdra till avelsråd Monika Pettersson respektive jaktprovssekreterare 
Anna Johansson att tillsätta kommittéer där personer med jaktlig kompetens 
och förankring skall ingå. 

§77. CockerTidningen och stamtavleboken  
CockerTidningen. 

Marie Kindstedt föredrar ärendet. 

Diskuterades olika förslag på sponsring av tidningen, samt genomgicks delar 
av innehållet i kommande nummer. 

Stamtavleboken. 

Marie Kindstedt föredrar ärendet. 

På grund av för lågt antal anmälda hundar är det ej ekonomiskt försvarbart 
att låta boken gå i tryck. 

Styrelsen beslutar 

Att planerad stamtavlebok skjuts på framtiden att utkomma till CSK 
jubileumsår 2007. 

Att redan inbetalda medel betalas tillbaka i sin helhet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§78. Hemsidan 
Daniel Svensson och Anna Johansson föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutar 

Att Marie Kindstedt tillfrågar nuvarande webbmaster om denna vill kvarstå 
som webbmaster. 
Att tillsätta en kommitté för arbetet med hemsidan då den tar mycken tid i 
anspråk. 

Att lägga ut resultat från jaktprov på CSK hemsida. 

Att bordlägga frågan rörande resultat på CSK hemsida från utställningar, 
lydnad, agility, bruks, viltspår och MH till kommande möte. 
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Att uppdra till hemsideskommittén att sammanställa en sida med foton på 
cocker spaniel som visar samtliga färgvarianter. Poängterades vikten av att 
inhämta respektive fotografs tillstånd att använda fotot. 

§79. RAS och uppfödar/medlemsträffar 

Protokoll från RAS-kommittén. 

Monica Forsander föredrar ärendet. 

Noterades felaktigt datum för rasträff i Göteborg. Korrekt datum skall vara 
2005-11-13. 
Diskuterades lokaler för RAS-träffar i Göteborg och Örebro. 

Styrelsen beslutar 

Att fastställa protokoll daterat 2005-09-22 och därefter lägga till 
handlingarna. 
Att boka Blå Stjärnan för RAS-träff 2005-11-13 i Göteborg. 

Att boka lokal för RAS-träff i Örebro för en ungefärlig kostnad om 1000 SEK. 

Lokalavdelningsmöte. 

Daniel Svensson föredrar ärendet. 

Tidigare diskuterats att förlägga lokalavdelningsmöte i samband med RAS-
träffar enligt protokoll från 2005-08-21, §60. Då RAS-träffarna ligger nära 
förestående i tid går detta ej att genomföra. 
Styrelsen beslutar 

Att inbjuda till möte med representanter för lokalavdelningarna 2006-01-15 i 
Jönköping. 

Att Marie Kindstedt undersöker lämplig lokal. 

Att Daniel Svensson skickar inbjudan till lokalavdelningarna. 

§80. Club Show  

Monica Forsander föredrog ärendet. 

Inkommit förfrågan från Södermanlands Cockerklubb rörande 
stamboksavgiften. 
Styrelsen konstaterar att avdelningar som arrangerat Club Show tidigare har 
stått för denna kostnad, samt att ekonomiskt bidrag redan tilldelats 
Södermanlands Cockerklubb. 

§81. Årsmöte 2006.  
Monica Forsander föredrog ärendet. 

Styrelsen beslutar 

Att årsmöte 2006 skall avhållas 2006-03-18 i Örebro, med start kl 13.00. 

Att Daniel Svensson undersöker lämplig lokal. 

Att uppdra till Marie Kindstedt att tillfråga föreslagen person om att verka som 
årsmötesordförande. 

§82. Övriga frågor.  
Konstaterades att inga övriga frågor förelåg. 

§83. Nästa möte  
Styrelsen beslutar 

Att nästa möte är 2006-01-14—15 i Jönköping. 

Att uppdra till Marie Kindstedt att undersöka lämplig plats. 

§84. Mötets avslutande 

Ordförande Monica Forsander tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 
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Monica Forsander  Stig-Olov Olofsson 

Ordförande   Justeringsperson 

 

 

  6(6) 


	PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 
	2005-10-22 

