
Protokoll fört vid Cocker spanielklubbens årsmöte 20170325

Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby

Kl. 11:00-14:30

Stig-Olov Olofsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ l Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 21 röster. Bilaga 1

§ 2 Val av ordförande till mötet

Klubbstyrelsens anmälan om ordförande vid mötet är Tommy Winberg.

Mötet beslutar att välja Tommy Winberg som ordförande för mötet och klubbstyrelsens ordförande
Stig-Olov Olofsson överlämnar ordförandeklubban till Tommy Winberg.

§ 3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Klubbstyrelsen har utsett Malin Johansson till protokollförare vid mötet.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet

Förslag på Gittan Mikaelsson och Lars-Erik Ejdebäck.

Mötet beslutar att välja Gittan Mikaelsson och Lars-Erik Ejdebäck som justerare, tillika rösträknare.
som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. § 7A mom 4)

Inga andra än klubbens medlemmar är närvarande

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Klubbstyrelsen meddelar att kallelse publicerats i Cockertidningen samt på klubbens hemsida.

Mötet beslutar att årsmötet blivit stdgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordningen

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.



§8 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelseför arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Magdalena Hallström går igenom verksamhetsberättelse och redogör för arbetet med avelsfrågor.

Revisorernas berättelse genomgås.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust

Klubbstyrelsen föreslår att året förlust -10939 ska balanseras i ny räkning.

Mötet beslutar att fastställa detta.

§ 10 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående
klubbmöte givit till klubbstyrelsen

Det saknas fortfarande redaktör till tidningen. Vill medlemmar ha pappersformat eller en
webbtidning. Denna fråga lämnas över till nästa styrelse.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet till klubbstyrisen

Mötet beslutar enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att ge klubbstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

§ 12 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för kommande år

Magdalena Hallström föredrar styrelsens förslag till Verksamhetsår 2017.

b) Rambudget för kommande år

Föredras stryelsens förslag till rambudget 2017.

Mötet beslutar att fastställa rambudget för 2017. Läggs till handlingarna.

c) Medlemsavgifter (enl. § 4)

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att ingen höjning av medlemsavgifter ska ske år 2018.

d) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer

Mötet beslutar att följa Skatteverkets normer enligt gällande reseersättning.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt ev. beslut om
suppleanternas tjänsgöringsordning [enl, § 8 mom l)

Valberedningens förslag till ordförande är Lennart Ståhle, 1 år. Inga fler förslag.

Mötet beslutar enhälligt att välja Lennart Ståhle till ordförande för en tid om 1 år.

Valberedningens förslag till ledamöter på 2 år är Ingrid Svensson, Jeanette Noren och Christina Filen.
Inga fler förslag.

Mötet beslutar enhälligt enligt förslag.

Valberedningens förslag till suppleanter på 1 år är 1: suppleant adjunkterande jaktansvarig Bodil
Lignell och 2:e suppleant Madelen Ljungqvist. Inga fler förslag.



Möter beslutar enhälligt att välja Bodil Lignell och Madelen Ljungqvist till suppleanter på 1 år.

Valberedningens förslag till revisorer på 1 år är omval, Pia Mattsson och nyval Jan Mattsson. Det
inkom förslag på Lena Björsell under mötet.

Mötet beslutade enhälligt att välja Pia Mattsson och Lena Björsell till revisorer på 1 år.

Valberedningens förslag till revisorsuppleanter på 1 år är omval av l:e Ulrika Karlsson och 2:e Maj
Asplund. Inga fler förslag.

Mötet beslutar att välja Ulrika Karlsson och Maj Asplund för en tid om 1 år.

§ 15 Val av valberedning (en!. § 10)

Förslag inkom under mötets gång på:

Sammankallande 1 år, Agneta Sundqvist Olofsson, 2 år Elisabeth Gunnebo, 2 år Ingela Hansson. Inga
fler förslag.

Mötet beslutade enhälligt att välja Agneta Sundqvist Olofsson, Elisabeth Gunnebo och Ingela
Hansson till valberedning.

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Mötet beslutar om omedelbar justering av punkterna.

§ 17 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till
klubbstyrelsen (en!. § 7A mom 6)

Motion 1

Förslag på att Clubshow ska arrangeras på olika platser i landet.

Styrelsens förslag är att avslå motionen.

Mötet beslutar att avslå motionen.

Motion 2

Förslag angående poängsättning för klubbmästerskap i jakt.

Styrelsens förslag är att bifalla motionen.

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion 3

Förslag angående antal deltagare till KM i Jakt.

Styrelsens förslag är att bifalla motionen.

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion 4, 5 och 6

Förslag angående poängberäkning för årets Rallylydnadscocker, årets Lydnadscocker samt årets
allroundcocker.

Styrelsens förslag är att bifalla motionerna .

..



Mötet beslutar bifalla motionerna.

Annika Varbäck lämnar mötet, röstlängden ändras till 20.

Motion 7

Förslag angående årets utställningscocker.

Styrelsen anser motionen besvarad.

Mötet anser motionen besvarad.

Motion 8

Förslag avser årets noseworkeocker samt införande som en gren i Årets allroundeocker.

Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Lars-Erik Ejdebäck inkommer även med tydligare förslag:

"Motion nr 8 - införande av Arets Noseworkcocker samt införande av nosework som gren i Arets
Allroundcocker: Nosework fick vid nyår status som officiell tävlingsgren av SKK och har snabbt blivit
en populär aktivitet. Motionärerna presenterade kort tävlingsgrenen och sitt förslag till poänqsättninq.
De betonade att denna troligen behöver justeras efter en tid, då praktiska erfarenheter vunnits. En
fråga om varför resultat från Tävling i enskilt moment (TEM) skulle räknas för Allroundlistan, men inte
för Noseworklistan förklarades med att Arets Noseworkcocker borde ha bra resultat från alla de fyra
slags sökmoment, som ingår i Tävling i samtliga moment (TSM), och inte bara från ett enskilt moment.
För Arets Allroundcocker, som skall premiera en bredd i aktiviteterna, kan man däremot acceptera
resultat även i TEM enligt motionärernas uppfattning. Flera frågor ställdes om varför inte ett godkänt
doftprov, som krävs för att tävla i respektive klass, kunde ge poäng och det jämfördes med viltspårets
anlagsklass. Enligt motionärerna var detta inte helt jämförbart, men de medgav att de inte tänkt på
doftprovet. De svarade att man visst kan tänka sig att ge poäng för godkänt doftprov och att det lätt
skulle kunna ordnas genom en justering av den föreslagna poängskalan. Mötet gav styrelsen i
uppdrag att arbeta vidare med att inkludera denna nya tävlingsgren bland Arets Cockrar."

Då detta är nytt kommer styrelsen att revidera detta över sikt.

Mötet bifaller motionen.

Det inkom ett mejl 71/2-16 gällande poängsättningen i Freestyle för att komma med på årets
allroundcocker. Man önskar att få göra på samma sätt som i lydnad poänqrnässiqt sätt.

Förslag kommer på att Lars-Erik Ejdebäck uppdaterar listan och skickar till styrelsen.

Nya ordförande Lennart Ståhle föreslår att styrelsen gör en översyn på poångsättning och uppdaterar.

Detta är överlämnat till nya styrelsen.

Omedelbar justering av punkterna 13-15

§18 Övriga frågor (enl § 7A mom 7)

Tommy Winberg frågar avgående styrelse ang. delning av SSRK, avgående styrelse har lämnat svar
på frågan från SSRK, det hade dock bara kommit in svar från Cockerklubben och Springerklubben i
nov- 16.

SSRK har sedan inte återkopplat.

De lokala klubbarna efterlyser e-post adresser till sina medlemmar, det blir lättare att få kontakt och
mej la information till medlemmar. Kommande styrelse tar denna fråga med sej.

Rosetter delas ut till de som blivit Arets cockrar. Endast 1 ägare finns på plats.
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Kennel Wavecatcher blev årets 2:a bästa uppfödare på SKK:s lista, det skickas en rosett till
Kennelinnehavare Anne Gunnarsson.

Nya Ordförande Lennart Ståhle tackar för förtroendet.

§ 19 Mötet avslutas

Mötets ordförande Tommy Winberg överlämnar klubban till Cocker klubbens nya ordförande Lennart
Ståhle och tackar för förtroendet.

Avgående styrelsemedlemmar avtackas med en present.

En present överlämnas också till Tommy Winberg som tackas för ett väl genomfört årsmöte.

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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