Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Hotell Halland,
Kungsbacka
Närvarande:

Datum: 2010-01-15/16 Sida: 1

Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist,
Marie Johansson,
Ann-Catrine Bergh,
Åsa Einarsson,
Annika Stjärneving

Anmält förhinder: Anneli Sundkvist,
§ 1.
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Val av justerare
Marie Johansson valdes att justera protokollet.
§ 3.
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 4.

Godkännande av AU beslut
1. Lista domaraspiranter.
Mötet beslutade att godkänna taget AU-beslut.

§ 5.

Godkännande av tidigare protokoll.
Protokoll från 2009-09-20 samt 2009-12-10 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6.

§ 7.

In och utgående post
1. SSRK post
a. Inbjudan Ordförandeträff. Ordförande Anneli Hultén åker.
2. Dispens – testikelintyg. Mötet beslutade tillstyrka ansökan.
3. MH – mail från medlem angående publikation om MH. Mötet beslutade publicera texten som en
del av Cockerklubbens hemsida.
Övrigt

1. HD – rapporten till SSRK. Rapporten är ytterligare försenad.
2. Lydnadsansvarig. Mötet diskuterade inkomna ansökningar och beslutade att tacka ja till en av
ansökningarna. Ordförande kontaktar sökande.

3. Valphänvisning. Vid möte med SKK framkom att Cockerklubben måste förtydliga reglerna för
valphänvisningen. För svenskregistrerad hund skall Optigenresultatet vara centralt registrerat, för
utländsk registrerad hund skall Optigenresultatet kunnas visas upp ihop med intyg där det framgår
att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad). Fortfarande gäller att minst ett av
föräldradjuren måste vara Optigen Normal/Clear (A). Mötet beslutade att de nya reglerna gäller
from 2010-03-01, de kullar som redan finns publicerade enl gamla regler får stå kvar.
4. Rasmonter. Mötet diskuterade utformning av rasmonter. PR ansvarig Åsa Einarsson tar fram ett
förslag hur en monter skall se ut. En uppsättning per utställning, idag tre st, HUND2010, MyDog
och Cocker of Cockers.
5. Benämning av sobelfärger. Förslag skickas till SSRK:
a. Sobel
b. Sable roan
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c. Vit och sobel
Mötet beslutade att ordförande Anneli Hultén skickar förslaget till SSRK.
6. Årets jaktcocker. Rättelse publiceras på hemsidan; säsong för Årets Jaktcocker är som tidigare år
2009-01-01 tom. 2009-12-31. Webmaster Annika Stjärneving uppdaterar hemsidan med ny
information.
7. KM-helg. Mötet diskuterade förslag att införa en KM-helg där tyngdpunkt skall ligga på KM i olika
grenar samt prova-på-aktiviteter.
8. Tidningen. Redaktören har begärt in offerter från olika tryckerier för att om möjligt sänka
kostnaderna. Mötet diskuterade även annonspriser för företag.
9. Fråga från lokalavdelning om uppkommen kostnad för att trycka faktabladet om cockern. Mötet
beslutade att stå för kostnaden men påpekar att tillvägagångssättet inte är det rätta. Resterande
faktablad skall dessutom skickas till PR ansvarig.
10. Kassör och PR-ansvarig meddelade att gåvor är inköpta till cockerhelgen i februari.
11. Hemsidan: Månadens bild, tema:
d. Januari: Vinterbilder
e. Februari: Sportlov
f. Mars: Katt&Hund
g. April: Påsk
h. Maj: Vår
i. Juni: Midsommar
Mötet ajourneras 2010-01-15 kl 18.00.
Mötet återupptas 2010-01-16 kl 9.00

§ 8.

Årsmöte 2010. Mötet diskuterade årsmötet 2010:
1. Mötesordförande är tillfrågad och har tackat ja.
2. Mötet diskuterade inkomna motioner samt övriga frågor som skall tas upp på årsmötet.
3. Mötet gick igenom Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och i förekommande fall
fördelade mötet vem som skall skriva vad.

§ 9.

Avelskonferens. Mötet diskuterade avelskonferensen som skall gå av stapeln i samband med
Cockerhelgen. Mötet konstaterade att annons, anmälan samt agenda är utarbetade och
informationen finns publicerad på hemsidan samt i senaste numret av cockertidningen.

§ 10.

Middag. Mötet diskuterade middagen i samband med cockerhelgen. Mötet konstaterade att
annons, anmälan samt menyförslag är utarbetade och informationen finns publicerad på
hemsidan samt i senaste numret av cockertidningen.

§ 11.

Cocker of Cockers. Mötet diskuterade Cocker of Cockers som skall genomföras i samband
med middagen under cockerhelgen. Mötet konstaterade att rosetter & pokaler är beställda
samt att annons och anmälan är utarbetade och informationen finns publicerad på hemsidan
samt i senaste numret av cockertidningen.

§ 12.
Nästa möte
Nästa möte: 2010-01-27, telefonmöte
§ 13.

Mötets Avslutande
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Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Marie Johansson
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