Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Hotell Hönö, Hönö

Datum: 2009-04-25/26 Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén
Anneli Sundkvist
Ann-Catrine Bergh
Eva Börtin Bergquist
Marie Johansson
Patrik Redvall
Anders Carlsson från § 6:14
Annika Stjärneving
Åsa Einarsson
Anmält förhinder: Inga
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§ 2 Tyst minut
En tyst minut hölls för avlidna medlemmar.
§ 3 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 4 Val av justerare
Ann-Catrine Bergh valdes att justera protokollet.
§ 5 Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet godkändes med tillägget att Annika Stjärneving valdes till ansvarig för hemsidan.
§ 6 In och utgående post
1. Diskussion kring mail ang. mentalitet.
Viltspårförändring, pga. att Anders Carlsson ännu inte kommit behandlas § 10-, rapport
Viltspårsansvarig.
§ 10 Rapport ansvarsområden
Viltspår, Anneli Sundkvist redogjorde för nytt förslag för att beräkna Årets Viltspårscocker.
Mötet beslutade att lägga ut en remiss på hemsidan.
2. Ansökan om bidrag till utbildning som juniorhandling domare. Ansökan avslås då detta
inte är rasspecifikt, Anneli Hultén kontaktar brevskrivaren. Mötet beslutade att inrätta en
ungdomsfond för att ungdomar skall kunna ansöka om pengar ur denna fond. Anneli
Sundkvist upprättar förslag hur fonden skall fungera.
3. Skrivelse från medlem ang. hedersintyg för Optigen. Åsa Einarsson besvarar ägaren.
4. Skrivelse från medlem ang. utländska Optigenresultat. Anneli Hultén har besvarat brevet.
5. Föreningsservice, påminnelse om adress.
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6.
7.
8.
9.

SKK’s valphänvisningsservice, Åsa fyller i blanketten och skickar till SKK.
SSRK, påminnelse om postmottagare, åtgärdat.
Brev inkommet från lokalklubb. Anneli Hultén har besvarat brevet.
Anvisning från SSRK ang. antalet hundar som en domare får lov att döma på
hundutställning.
10. Ansökan Gunilla Skallman om utökat rasregister. Mötet beslutar avslå ansökan då närvaro
vid Clubshow samt närvaro som passiv domarelev för rasspecialist saknas. Anneli Hultén
besvarar ansökan.
11. Ansökan från Jörgen Andersson och Olle Johannisson som spanielprovsdomare. Mötet
beslutar bestyrka ansökningarna.
12. Brev från medlem med begäran om utträde.
13. Fråga ang. utställningsannonser i Cockertidningen. Anders Carlsson besvarar mailet.
§ 7 Tidningen
Anders Carlsson redogjorde för dispositionen av nästa nummer. Förslag till nytt annonsupplägg,
Marie Johansson och Patrik Redvall utarbetar förslag.
§ 8 Club showen
Utställningsplatsen är densamma som förra året, Kolmården, domare är inbokade. Anders
Carlsson tar hand om anmälningarna. Anmälningsrutin för hemsidan utarbetas av Annika
Stjärneving. Utställningskommitté: Anders Carlsson, Anneli Hultén, Anneli Sundkvist, Annika
Stjärneving. Lokal förening tillfrågas om kaffeservering, ombesörjes av Anders Carlsson. Anneli
Sundkvist undersöker möjligheter att anordna Optigen och FN clinic.
§ 9 SSRK Fullmäktigemöte
2009-05-16/17, mötet bestämde att Annelie Hultén och Marie Johansson åker.
§ 10 Rapport ansvarsområden
1. Genomgång rollbeskrivningar enl. boken ”Föreningsteknik”. Mötet beslutade att Åsa
Einarsson ser till att alla får tillgång till boken.
2. Utställningsansvarig/Avelsansvarig: Mötet beslutade att genomföra en helg med
Raskonferens, Cocker of Cockers samt årsmöte. Förslag 13-14/3 2010.
3. Mötet beslutade att för årets Cockermästerskap ha gemensamma färger på rosetter, i år
gäller Vinrött & Guld.
4. PR & Infoansvarig: Efterlyser profilvaror, Åsa Einarsson undersöker olika alternativ.
5. Avelsansvarig: Pågående utvärdering av hälsoprogrammet för HD.
6. Medlemsansvarig: 1100-1200 medlemmar inkl familjemedlemmar. Marknadsföra Årets
värvare i tidningen.
7. Webbansvarig: hemsidan diskuteras på § 13.
8. Sekreterare: Erinran från revisorer åtgärdas genom att protokollen fortlöpande skickas till
revisor.
9. Kassör: Mall för reseräkning skall användas, skickas med kvitto till Marie Johansson.
10. Jaktansvarig: Kommer att bilda jaktkommitté.
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§ 11 Pågående arbete
Mötet mottog förslag om att ändra klubblogotypen. Mötet beslutade att genomföra en ”Poll”
(omröstning) på hemsidan, Annika Stjärneving uppdaterar hemsidan.
§ 12 Länkar
Styrelsen diskuterade sidan medlemslänkar på hemsidan:
1. Styrelsen har röstat om länksidan skall vara kvar: 7-2 (suppleanterna tilläts rösta)
2. Styrelsen har röstat om länksidan skall vara betalningsfri eller inte: 5-4 (suppleanterna
tilläts rösta)
3. Annika Stjärneving meddelar medlemmar på länklistan när de blir uppfödare (första
kullen eller kennelnamn) att de skall finnas på uppfödarlistan och tas bort från länklistan.
§ 13 Hemsidan
Mötet diskuterade olika förslag på förändringar. Mötet beslutade att genomföra förändringar.
Styrelsen beslutade också att endast Webbmaster och ordförande har tillgång till användarid och
password för domänen. Valpwebbmaster räknas som webbmaster här.
18.00 Mötet ajourneras till imorgon.
08.45 Mötet återupptas.
§ 14 Hur jobbar vi vidare
Mötet diskuterade de olika rollerna i styrelsen. Mötet beslutade att söka ny viltspårsansvarig.
Annika Stjärneving får i uppdrag att lägga ut en annons på hemsidan. Mötet beslutade att Anneli
Hultén tills vidare tar hand om viltspårsmailboxen.
§ 15 Övrigt
1. Mötet beslutade att skicka en krans till Anja Puumalas begravning. Anders Carlsson
ombesörjer detta.
2. Mötet beslutade att skaffa en central lagringsplats för klubbens arkiv. Anneli Hultén
undersöker olika möjligheter.
§ 16 Nästa möte
Nästa möte: 2009-09-20 efter Clubshowen i Kolmården.
§ 17 Mötets Avslutande
Styrelsen tackade Marie Johansson för mycket lyckat mötesarrangemang. Ordförande avslutade
mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist
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__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Ann-Catrine Bergh
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