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Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens årsmöte
Södertälje 2011-02-27

§1
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 28 röster. Se bilaga 1.
§2
Val av ordförande för mötet
Klubbstyrelsens anmälan om ordförande vid mötet är Hans Forsell. Mötet beslutar att välja Hans Forsell som
ordförande för mötet och klubbstyrelsens ordförande Anneli Hultén överlämnade klubban till Hans Forsell.
§3
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Klubbstyrelsens förslag på protokollförare vid mötet är Annika Stjärneving. Mötet beslutar att välja Annika
Stjärneving som protokollförare för mötet.
§4
Val av två justerare, tillika rösträknare
Förslag på Britt-Marie-Staaf och Bodil Lignell. Mötet beslutar att välja Britt-Marie Staaf och Bodil Lignell som
justerare, tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
§5
Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. §7A mom 4)
Närvarande- och yttranderätt har mötesordförande Hans Forsell. Inga andra än klubbens medlemmar närvarande.
§6
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Klubbstyrelsen meddelade att kallelse fanns på hemsidan och i tidning nr 4/2010. Mötet beslutar att mötet blivit
stadgeenligt utlyst.
§7
Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordning med tillägg under övriga frågor; motion från 2008 och nya utställningsbestämmelser.
§8
Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Klubbstyrelsens ordförande Anneli Hultén gick igenom verksamhetsberättelsen och redogjorde för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse. Fråga om kostnad kring Club Show och reseersättning redovisades av
kassör Henrik Johansson som föredrog framlagd balans- och resultaträkning samt bokslut.
§9
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Klubbstyrelsen föreslog att årets förlust 95 449:48 skall balanseras i ny räkning. Mötet beslutar att fastställa dessa
vilka sedan lades till handlingarna.
§ 10
Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående
klubbmöte givit till klubbstyrelsen
Klubbstyrelsens ordförande Anneli Hultén redovisade uppdrag ang. hanhundslista som är beslutande i juni månad
2011 och nästkommande styrelse ges i uppdrag att slutföra utvärderingen då.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att ge klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Mötet ajourneras 15 minuter för kaffepaus.
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Röstlängden fastställdes till 28 röster när mötet återupptogs.
§ 12
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
Klubbstyrelsens ordförande Anneli Hultén föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011.
Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 och lade denna till handlingarna.
b) rambudget för kommande år
Klubbstyrelsens kassör Henrik Johansson föredrog styrelsens förslag till rambudget 2011.
Mötet beslutar att fastställa rambudget för 2011 och lade denna till handlingarna.
c) medlemsavgifter (enl. § 4)
Förslag från klubbstyrelsen att höja fullbetalande medlemsavgift med 10 kr till 230 kr, där dessa 10 kr går till
hälsofond. Höjning av medlemsavgift har inte gjorts sedan årsmöte 2003. Förslag att höja till 250 kr. Öppen votering
föreslogs där majoriteten räknades till 250 kr inkl. 10 kr till hälsofond. Förslag att höja medlemsavgift för
familjemedlem, värvad medlem och utländsk medlem med samma summa 30 kr. Mötet beslutar att höja samtliga
med 30 kr att gälla fr o m 1 januari 2012.
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Mötet beslutar att följa statens normer enligt gällande reseersättning.
§ 13
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt ev. beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning (enl. § 8 mom 1)
Valberedningen var inte närvarande. Valberedningens förslag föredrogs av mötesordförande Hans Forsell.
Valberedningens förslag till ordförande är nyval Monica Forsander på 1 år. Inga fler förslag förelåg varvid mötet
beslutar att välja Monica Forsander till ordförande för en tid om 1 år.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på 2 år är omval Annika Stjärneving, nyval Sophie Törnqvist och
nyval Marie Wiggedal. Inga fler förslag förelåg varvid mötet beslutar att välja Annika Stjärneving, Sophie
Törnqvist och Marie Wiggedal för en tid om 2 år.
Det finns två fyllnadsval att tillsätta där valberedningen inte har förslag. Inkom förslag på Agnetha Sundquist
Olofsson och Britt-Marie Staaf. Inga fler förslag förelåg varvid mötet beslutar att välja Agnetha Sundquist Olofsson
och Britt-Marie Staaf för en tid om 1år.
Valberedningens förslag till suppleanter på 1 år är nyval Karoline Djerf och nyval Stina Udén. Inga fler förslag
förelåg varvid mötet beslutar att välja Karoline Djerf och Stina Udén för en tid om 1 år.
§ 14
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enl. § 9)
Valberedningens förslag på två revisorer på 1 år är omval Suzanne Borg och omval Ulla-Stina Eriksson. Inga fler
förslag förelåg varvid mötet beslutar att välja Suzanne Borg och Ulla-Stina Eriksson för en tid om 1 år.
Valberedningens förslag på två revisorsuppleanter på 1 år är omval Elisabeth Unell (1:e) och nyval Maj Asplund
Carlsson (2:e). Inga fler förslag förelåg varvid mötet beslutar att välja Elisabeth Unell (1:e) och Maj Asplund
Carlsson (2:e) för en tid om 1 år.
§ 15
Val av valberedning (enl. § 10)
Mötet föreslog nyval och sammankallande Anneli Hultén för en tid av 1 år och nyval Åsa Einarsson för en tid om
två år. Maria Lindell är vald 2010 och sittande 2 år. Mötet beslutar att välja Anneli Hultén och Åsa Einarsson.
§ 16
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Mötet beslutar om omedelbar justering av § 13 - 15.
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§ 17
Ärenden som av klubben hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till
klubbstyrelsen (enl. § 7A mom 6)
Motion 1 - hanhundar ska ha uppnått 2 års ålder vid parningsdebut. Representant för motion redogjorde för denna.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen. Mötet beslutar att bifalla motionen.
Motion 2 - Hanhundar mellan 2 - 4 års ålder får ha högst 3 svenska kullar eller 15 valpar under det första året, för att
sedan vänta ett år och utvärdera resultatet. Representant för motion redogjorde för denna. Styrelsen föreslår att avslå
motionen. Mötet beslutar att avslå motionen.
Motion 3 - Hanhundar ska inte ha mer än 10 svenska kullar eller 60 valpar under sin livstid. Representant för motion
redogjorde för denna. Styrelsen föreslår att avslå motionen. Mötet beslutar att avslå motionen.
Motion 4 - Hälsokrav för valpförmedling, PRA. Representant för motion redogjorde för denna. Styrelsen föreslår att
avslå motionen. Öppen votering föreslogs där majoriteten räknades till att avslå motionen. Mötet beslutar att avslå
motionen.
Motion 5 - Hälsokrav för valpförmedling, FN. Representant för motion redogjorde för denna. Styrelsen föreslår att
avslå motionen. Öppen votering föreslogs där majoriteten räknades till att bifalla motionen. Mötet beslutar att
bifalla motionen.
Motion 6 - Årets rallylydnadscocker. Representant för motion redogjorde för denna. Styrelsen föreslår att bifalla
motionen. Mötet beslutar att bifalla motionen.
Röstlängden justerades till 27 röster.
§ 18
Övriga frågor (enl. § 7A mom 7)
a) Medlem tog upp en tidigare tillstyrkt motion ang. testikelstatus för viltspårschampionat 2008.
Klubbstyrelsen informerade att svar på motionen är insänt till SSRK för regelrevidering.
Röstlängden justerades till 28 röster.
b) Medlem tog upp de nya utställningsbestämmelserna där morrhår är på förslag att inte få borttagas.
Hans Forsell var något insatt i frågan och föreslog att inte ta detta så ordagrant.
c) Årets cocker
Årets Agilitycocker 2010
SE AGCH SE AG(hopp)CH Wildthyme Doubtless, ägare: Håkan Ericson
Årets Allroundcocker 2010
LPI LPII Vignett’s Count With Me, ägare: Lisa Sandström (utställning/lydnad/agility/viltspår/bruks)
Årets Brukscocker 2010
SE VCH LPI LPII LPIII Crazy-Citka, ägare: Pia Collin
Årets Jaktcocker 2010
Iagos Taco, ägare: Lena Arvidsson
Årets Lydnadscocker 2010
SE VCH LPI LPII LPIII Dragongårdens Inside Out, ägare: Terese Brandwold
Årets Utställningscocker 2010
C.I.E NORD V-07 SE V-08 NORD UCH KBH V-08 NO V-08 A One’s Fingers Crossed, ägare: Ann Swärd
Årets Junior 2010
Backhills Xpect A New Day, ägare: Karin Staaf
Årets Veteran 2010
SE U(U)CH NO UCH Atacama’s Zougin, ägare: Susanne Berggren
Årets Viltspårscocker 2010
SE VCH Sjösvängens Stans Värsta Plåster, ägare: Kerstin Lydeen
Årets priser bestod av en vackert handgjord cockermugg till vardera statut som gratulerades med applåder.
Icke närvarande pristagare får priset hemskickad.
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§ 19
Mötets avslutande
Mötesordförande Hans Forsell överlämnade klubban till klubbstyrelsens nya ordförande Monica Forsander som
tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Årsmötessekreterare:
Annika Stjärneving

Årsmötesordförande:
Hans Forsell

Justeras:
Britt-Marie Staaf

Justeras:
Bodil Lignell
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