Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2010-03-11

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Anneli Sundkvist,
Eva Börtin Bergquist,
Åsa Einarsson,
Henrik Johansson,
Marie Johansson,
Sofie Jörgensen,
Annika Stjärneving,
Cecilia Palmaues
§ 31.
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§ 32.
Val av justerare
Åsa Einarsson valdes att justera protokollet.
§ 33.
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 34.
Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollen från 2010-01-27, 2010-02-20 samt 2010-02-21 godkändes och lades till
handlingarna.
§ 35.
”Har alla kommit igång?”
Mötet diskuterade allehanda frågor rörande arbetet i styrelsen då detta är det första mötet med ny
styrelse. Alla har kommit igång med bra med arbetet. Mötet beslutade att utse Sofie Jörgensen till
ny viltspårsansvarig.
§ 36. In och utgående post
1. SSRK: Jaktremiss. Mötet diskuterade SSRK’s Jaktremiss. Mötet beslutade att tillstyrka
remissen och gav Jaktansvarig Annika Stjärneving i uppdrag att besvara remissen. Svaret
skall vara SSRK tillhanda senast 2010-03-15. Denna punkt är omedelbart justerad.
2. Mail från medlem ang regler för beräkning av Årets jaktcocker. Mötet beslöt att avvakta
SSRK’s behandling av Jaktremissen innan ev. förändringar i beräkning av Årets
Jaktcocker införs. Mötet gav Jaktansvarig Annika Stjärneving i uppdrag att besvara
medlemmen.
3. Mail från medlem med förslag/erbjudande om ”Spaniel jaktkurs”. Mötet diskuterade
förslaget och tyckte att både idén och upplägget var intressant, mötet behöver dock mer
information innan beslut kan tas. Mötet gav Jaktansvarig Annika Stjärneving i uppdrag att
ta fram informationen, frågan bordlades till nästa möte.
4. SSRK post V9. Frågan bordlades då alla ledamöter ej fått tillgång till posten från SSRK.
Justerandes sign.
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5. SSRK – Inbjudan till temautbildning för avelsråd. Mötet beslutade att avelsråd Henrik
Johansson anmäler sig till utbildningen.
6. Ansökan domare utökat rasregister – Lena Hägglund. Mötet beslutade att tillstyrka
ansökan. Mötet gav ordförande Anneli Hultén i uppdrag att besvara ansökan.
7. Mail från medlem med frågor om valphänvisning på hemsidan. Mötet diskuterade
frågorna, mötet gav avelsråd Henrik Johansson i uppdrag att besvara frågorna.
§ 37.
Övrigt
1. Clubshow 2011. Mötet diskuterade Clubshow 2011. Utställningsansvarig Marie
Johansson informerade om utställningskommittén, där ingår förutom utställningsansvarig
även Åsa Einarsson och Annika Stjärneving. Mötet gav utställningskommittén i uppdrag
att inbjuda domare till Clubshow 2011. Övriga styrelseledamöter kan skicka förslag till
utställningsansvarig Marie Johansson.
2. Hemsidan – påpekande från revisorerna när det gällde placering av avelsinformation samt
regler för hälsokrav för att få valphänvisning. Styrelsen hade inga invändningar när det
gäller hur avelsinformation struktureras på hemsidan. När det gällde regler för hälsokrav
har styrelsen tidigare anpassat dessa efter påpekande från SKK’s avelsansvarig. Efter nya
kontakter med SKK’s avelsansvarig påpekade denne att enskild rasklubbs styrelse äger
rätt att sätta upp egna krav för klubbens valphänvisning. Mötet gav ordförande Anneli
Hultén i uppdrag att besvara påpekanden.
3. Hemsidan - övrigt. Webmaster Annika Stjärneving informerade att hon tänkte lägga
tillbaka ”Sverigekartan” över uppfödare. Webmaster föreslog även att skapa en ny sida
för de PR-artiklar som klubben säljer. Mötet beslutade enligt förslagen. Mötet beslutade
även att ge webmaster i uppdrag att införskaffa en extern hårddisk för att ha en lokal
kopia av hemsidan.
4. MH grupp. En MH grupp har skapats. Ansvarig/sammankallande är Annika Olsson,
övriga ledamöter är Anneli Sundkvist, Terese Brandwold samt Maria Müllersdorf .
Gruppen skall återkoppla till ordförande Anneli Hultén, för att deltagare skall få
reseersättning måste gruppens möten protokollföras.
5. Beslut på årsmötet: Återinföra hanhundslistan. Ärendet bordlades då årsmötesprotokollet
inte är färdigjusterat.
6. Beslut på årsmötet: Ändra ålderskrav för tikar på sidan för valphänvisning. Ärendet
bordlades då årsmötesprotokollet inte är färdigjusterat.
7. SSRK funktionärsträff 2010-04-10/11. Mötet beslutade att skicka ordförande Anneli
Hultén, utställningsansvarig Marie Johansson, utbildningsansvarig Åsa Einarsson,
jaktansvarig Annika Stjärneving samt viltspårsansvarig Sofie Jörgensen.
8. SSRK Fullmäktige 2010-05-22. Mötet beslutade att skicka ordförande Anneli Hultén samt
vice ordförande Åsa Einarsson.
§ 38.
Nästa möte
Nästa möte: 2010-04-07, telefonmöte.
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§ 39.
Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Åsa Einarsson

Justerandes sign.
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