
Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Plats: Kolmården Datum: 2009-09-20 Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén, 
Anneli Sundkvist,
Eva Börtin Bergquist, 
Anders Carlsson,
Patrik Redvall,
Åsa Einarsson,
Annika Stjärneving

Marie Johansson deltog i § 6:1 via telefon.

Anmält förhinder: Ann-Catrine Bergh.

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Åsa Einarsson är beslutsmässig under hela 
mötet då ordinarie ledamot anmält förhinder. Annika Stjärneving är beslutsmässig under hela 
mötet förutom § 6:1 då ordinarie ledamot medverkar.

§ 2 Val av justerare
Anneli Sundkvist valdes att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.

§ 4 Godkännande av AU beslut
1. Utbetalning till tidningslayout. 

Mötet beslutade att godkänna taget AU-beslut.

§ 5 Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6 In och utgående post
1. Skrivelse från Västra avdelningen ang. ordförandens agerande. 

Mötet diskuterade den inkomna skrivelsen. Mötet beslutade att vice ordförande 
Anneli Sundkvist besvarar skrivelsen. 

2. Dispensansökan, registrering hund utan testikelintyg.
Mötet beslutade att bifalla ansökan. .

3. Fråga från medlem ang. Addison. 
Mötet diskuterade den inkomna frågan och beslutade att hänskjuta frågan till 
avelsrådet att tillsammans med avelskommittén utreda vidare.

Justerandes sign.
|         |         |         |
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4. Fråga från SSRK om Rasklubbsmonter på utställning Stora Stockholm.
Stockholms cockerklubb har tidigare accepterat att ta hand om montern. Åsa 
Einarsson (PR ansvarig) stämmer av med Stockholms cockerklubb igen.

5. Fråga från medlem ang. regler på Valphänvisningen. 
Mötet diskuterade det inkomna förslaget och beslutade att hänskjuta frågan till 
avelsrådet att tillsammans med avelskommittén utreda vidare. 

6. Fråga från medlem ang. Laboklin-tester. 
Eftersom SKK ej godkänner testresultat från Laboklin kan inte heller 
Cockerklubben göra detta.  

7. Fråga från Helena Rosenberg/SKK ang. formulering om valpförmedling på 
hemsidan.
Mötet diskuterade frågan samt beslutade att boka ett möte med Helena Rosenberg 
för räta ut ev. frågetecken.

8. Flera mail ang. genomförandet av KM i Viltspår.
Mötet diskuterade de inkomna mailen ang. genomförandet av KM i Viltspår. 
Nästa års KM i Viltspår kommer troligtvis att genomföras i SSRK’s regi.

§ 7 Övrigt
1. Ekonomi

Mötet gick igenom en skriftlig rapport från kassören. Ekonomin är för närvarande 
god. 

2. Avskaffande av HD-kravet 
Mötet fick en uppdatering av status gällande avskaffandet av HD-kravet. En 
rapport håller på att sammanställas, den planeras bli färdig under oktober månad 
och skall då skickas till SSRK.

3. Plats Clubshow (utställning)
Mötet diskuterade inkomna förslag på plats för nästa års Clubshow. Mötet 
beslutade att nästa års Clubshow skall hållas i KMV-hallen i Köping, 

4. Rapport KM Jakt
Mötet fick en rapport om KM i Jakt. Genomförandet var bra. Mötet beslutade att 
genomföra ett nytt KM i Jakt nästa år, 2010.

5. Remiss Viltspårsregler
Mötet gick igenom ett förslag på ändrade regler för Årets Viltspårscocker. Mötet 
beslutade att lägga ut remissen på hemsidan samt skapa en ny mailadress, 
remiss@cockerklubben.com, där medlemmar kan lämna synpunkter på remissen. 
Inkomna synpunkter sammanställs och förslaget lämnas därefter till årsmötet för 
beslut. 

6. Tidningen
Mötet diskuterade tidningen, och konstaterade att mer material behövs, speciellt nr 
3 som alltid brukar vara tunt. Vidare diskuterades om nr 4 eller nr 1 skall betraktas 
som årsbok. Mötet beslutade att lägga ut en poll på hemsidan för att fråga 
medlemmarna vad de tycker. Mötet föreslog även redaktören, Anders Carlsson, att 
skapa en redaktionskommitté.

Justerandes sign.
|         |         |         |
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§ 8 Nästa möte
Nästa möte: Fredag 2009-10-16, telefonmöte.

§ 9 Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet: __________________________________________
Eva Börtin Bergquist

Ordförande: __________________________________________
Anneli Hultén

Justeras: __________________________________________
Anneli Sundkvist

Justerandes sign.
|         |         |         |
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