Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2009-08-13

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist,
Marie Johansson,
Anders Carlsson från § 5:1,
Patrik Redvall,
Ann-Catrine Bergh,
Åsa Einarsson,
Anmält förhinder: Anneli Sundkvist,
Annika Stjärneving
§1
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Ordföranden förklarade att Åsa Einarsson är
beslutsmässig under mötet då ordinarie ledamöter anmält förhinder.
§2
Val av justerare
Marie Johansson valdes att justera protokollet.
§3
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§4
Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§5

In och utgående post
1. Fråga från medlem ang. status på borttag av HD. Frågan bordlades då avelsrådet ej var
närvarande.
2. Fråga om Slottsparkens kennel. Mötet beslöt att hänvisa frågeställaren till SKK.
3. Fråga från många medlemmar ang. Optigenkrav på valpförmedlingen. Idag krävs att
minst en av föräldradjuren skall vara Optigentestad A, testet skall vara centalt registrerat
hos SKK. Mötet beslutade med röstsiffrorna 5-2 att ta bort kravet på centralt registrerat
Optigenresultat samt lägga till följande text på hemsidan:
”Eftersom det inte längre finns något ögonprogram är det SKK’s Grundregler som gäller.
En anlagsbärare får endast paras med fritestad eller hereditärt fri hund, det spelar dock
ingen roll om den fria hundens resultat finns med i SKK’s veterinärdataregister eller inte.
Det går att registrera kullen och den blir inte heller belagd med avelsspärr.
Väljer man att använda en utländsk fritestad eller hereditärt fri hund är detta alltså ok,
men som uppfödare måste du kunna bevisa att hunden var fri - i de fall en anmälan
kommer in.
Det är varje uppfödares ansvar att komma med sanna uppgifter till valpförmedlingen.
Klubben kan ej ansvara för de uppgifter eller valpkullar som är med på listan”
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4. Agilityansvarig. Mötet diskuterade inkomna ansökningar och beslutade att ge Patrik
Redvall i uppdrag att kontakta intressenterna.
5. Fråga ang. annons på köpes/säljes sidan på hemsidan. Mötet diskuterade annonsen och
beslutade att annonsen låg utanför klubbens intresseområde.
§6
1.
2.

3.
4.

Övrigt
Mötet beslutade att ge webbmastern i uppdrag att anpassa layout (dvs färg, typsnitt etc) på
valphänvisningen på hemsidan så att den är i linje med resten av hemsidan.
Mötet diskuterade Clubshowen:
a. Idag ca 15 anmälningar
b. Meny har inkommit, skall presenteras på hemsidan
c. Utformning av annonser till katalogen, de skall vara i A4 format
d. Det finns intresserade att ansvara för serveringen (kaffe + kall lunch)
e. Kokarder är beställda
f. Ringsekreterare
Tidningen, presentation av ny i styrelsen, Patrik Redvall.
Mötet beslutade att ge webbmastern i uppdrag att utarbeta en mall för att rapportera in
resultat. Mallen skall vara generell dvs. den skall kunna användas till alla grenar. Mallen
skall underlätta för respektive ansvarig att hålla en uppdaterad topplista.

§7
Nästa möte
Nästa möte: 2009-09-20, Kolmården (dagen efter Clubshowen).
§8
Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Marie Johansson
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