Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2010-04-17

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist,
Åsa Einarsson,
Henrik Johansson,
Marie Johansson,
Sofie Jörgensen
Anmält förhinder: Anneli Sundkvist,
Annika Stjärneving,
Cecilia Palmaer
§ 40.
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§ 41.
Val av justerare
Henrik Johansson valdes att justera protokollet.
§ 42.
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 43.
Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet från 2010-03-11 godkändes och lades till handlingarna dock med noteringen att
Cecilia Palmaers namn var felstavat.
§ 44.
Valpförmedlingen: Lägsta ålder på tik
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ändra reglerna för valphänvisning, lägsta tillåtna ålder för
tikar som skall valpa skall vara 24 månader. Styrelsen formulerar detta som ”Lägsta tillåtna ålder
för parning av tik är 22 månader”. Denna nya regel kommer att gälla from 2010-08-01.
Information kommer att läggas ut på valpförmedlingen samt under avel. Styrelsen beslutade om
omedelbar justering av denna paragraf.
§ 45. Kurserbjudanden
1. Förfrågan från medlem att anordna kurs i Grundprov. Styrelsen diskuterade det inkomna
förslaget och ger medlemmen i uppdrag att anordna kursen under augusti månad 2010.
Styrelsen har då rätt att skicka 3 (tre) medlemmar för att gå provledarutbildning utan
kostnad. Dessa personer bör ha startat på vatten och grundprov för att kunna tillgodogöra
sig utbildningen. Efter genomförd och godkänd utbildning skall dessa medlemmar ställa
upp för Cockerspanielklubben när prov anordnas i framtiden. Kursinbjudan kommer att
läggas ut på hemsidan snarast.
2. Förfrågan från medlem om att anordna ett ”Cocker Camp 2010”. Styrelsen diskuterade
förslaget och beslutade att stödja förslaget. Finansiering belastar inte Cockerklubben utan
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anordnas via Studiefrämjandet. Arrangören behöver dock Cockerklubbens
”godkännande” innan Studiefrämjandet godkänner. Kursinbjudan anslås på hemsidan för
information samt intresserade att anmäla.
§ 46.
Övrigt
1. Avelsrekommendationer Addison. Styrelsen diskuterade sjukdomen Addison. Styrelsen
gav PR-ansvarig Åsa Einarsson i uppdrag att tillse att artikel om Addison publiceras på
hemsidan under Avel.
2. Lydnads KM. Styrelsen diskuterade möjligheterna att arrangera ett Lydnas KM under
2010. Styrelsen gav PR-ansvarig Åsa Einarsson i uppdrag att undersöka vidare.
3. Clubshow 2011. Styrelsen diskuterad olika alternativ för Clubshow 2011 då årets val av
plats redan fått många negativa kommentarer.
§ 47.
Nästa möte
Då detta möte pga inställda flyg (askan från Island) blev ett telefonmöte planeras återigen för ett
”träffasmöte”. Datum meddelas senare.
§ 48.
Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Henrik Johansson
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