Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Noraström

Datum: 2010-06-19--20

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Åsa Einarsson,
Henrik Johansson,
Anneli Sundkvist,
Cecilia Palmaer,
Sofie Jörgensen
Anmält förhinder: Eva Börtin Bergquist,
Annika Stjärneving,
Marie Johansson
§ 70.
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat.
§ 71.
Val av justerare
Sofie Jörgensen valdes att justera protokollet.
§ 72.
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen med tillägg av § 83 KM Agility, § 84 Årets Jaktcocker,
och § 85 Club Show.
§ 73.
Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet från 2010-05-17 var vid tiden för dagens möte ej färdigjusterat. Förelåg AU-protokoll
från 2010-05-21 vilket godkändes och lades till handlingarna.
§ 74.
In- och utgående post
1. Inkommet svar från SKK:s registreringsavdelning angående sobelfärgerna. Beslutade
styrelsen att återigen tillskriva SKK:s registreringsavdelning med förtydligande om varför
de av styrelsen tidigare föreslagna beteckningarna skall gälla.
2. Information från SKK till ras-och specialklubbar angående hälsoprogram. Styrelsen tog
del av dokumentet varefter det lades till handlingarna.
3. Uppmaning från SKK:s kansli beträffande Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
(SRD). Frågan bordlades till nästa möte då de svar som inkommit kommer att gås
igenom.
4. Spanieljaktskommitténs protokoll 2010-04-15. Styrelsen noterade i protokollets § 30 att
benämningen på provet (?) ändrats.
5. Checklista jaktprovsledare. Styrelsen tog del av dokumentet och lade det därefter till
handlingarna.
6. Listor över uppfödare med icke-hänvisning samt personer vilka ej får antas som
medlemmar inom SKK-organisationen. Styrelsen tog del av dokumenten varefter det
lades till handlingarna.
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§ 75.
Hanhundslistan
Fördes diskussion om hur hanhundslistan skall utformas, vilka krav som skall ställas o.s.v.
Styrelsen beslutade att fastställa det förslag som arbetats fram under mötet på försök under ett års
tid och därefter göra en utvärdering.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 76.
Viltspår
Sofie Jörgensen lämnade önskemål om att få tillsätta en kommitté med syftet att arbeta med
viltspårsfrågor. Beslutade styrelsen att tillsätta en viltspårskommitté samt att via klubbens
hemsida söka intresserade personer vilka tar kontakt med Sofie.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 77.
Hemsidan
1. Påpekande från medlem beträffande ”smygreklam”. Beslutade styrelsen efter diskussion
att lämna detta utan åtgärd.
2. Fördes diskussion om vikten att tydligt visa aktuella evenemang. Beslutade styrelsen att
samtliga aktuella evenemang skall läggas på förstasidan med det närmast i tid längst upp.
3. Fördes diskussion om vikten av att ha en webbmastervikarie (back-up) som i ordinarie
webbmasters frånvaro uppdaterar inom 24 h för att säkerställa ett snabbt
informationsflöde. Beslutade styrelsen att utse Henrik Johansson till webbmastervikarie.
4. Fördes diskussion om de medlemmar (ej uppfödare) som länkas till från klubbens
länksida. Fastställde styrelsen att medlemskap är ett krav för att få stå med på länksidan.
Frågan kommer att diskuteras vidare på nästa möte.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 78.
KM Lydnad
Åsa Einarsson lämnade önskemål om att få tillsätta en kommitté vars syfte ska vara att arbeta
med klubbens klubbmästerskap i Lydnad. Beslutade styrelsen att tillsätta en sådan kommitté samt
att via klubbens hemsida söka intresserade personer vilka tar kontakt med Åsa.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 79.
Ekonomi
Presenterade kassör Henrik Johansson balans- och resultatrapport för perioden 2010-01-01 –
2010-05-31. Allt befanns ligga inom budgeten för verksamhetsåret dock noterades en markant
nedgång i antalet betalande medlemmar jämfört med samma period föregående år. Fördes
diskussion om kassörsassistent och medlemsregistret varefter styrelsen beslutade att uppdra
Henrik Johansson att ta kontakt med SKK:s kansli för att få prisuppgifter gällande deras
eventuella administration av klubbens medlemsregister.
§ 80.
Tidningen
1. Fördes diskussion om att minska antalet exemplar som trycks av Cockertidningen.
Beslutade styrelsen att minska antalet exemplar till 1050.
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2. Fördes diskussion om vilket nummer som ska vara årsboken. Beslutade styrelsen att
återigen göra julnumret till årsbok med jul- och kennelannonser.
3. Fördes diskussion om att ta fram en ny stamtavlebok detta år. Beslutade styrelsen att
uppdra Åsa Einarsson att kontakta Marie Loré som eventuell redaktör samt tryckeriet för
att erhålla offert.
4. Fördes diskussion om tidningens innehåll och hur klubben på bästa sätt ska öka
medlemsantalet samt få fler uppfödare att värva sin valpköpare.
§ 81.
HD
Ärendet är tillbaks hos Cockerklubben och en utvärdering av HD-belastade hundars problem
måste göras innan processen kan fortskrida. En enkät med syfte att ge svar på dessa
frågeställningar är under utarbetning.
§ 82.
Avel
1. Inbjudan från SLU beträffande föreläsningar om sjukdomar på cocker spaniel. Detta
ansågs lämpligt att inkludera på nästa avelskonferens med fokus på hälsa.
2. Problematiken med jaktcockrar som ögonlysts med PRA men testats fria hos OptiGen.
Möjligheten finns att DNA-testa dessa för den variant av PRA som förekommer på
engelsk springer spaniel. Uppdrogs Anneli Sundkvist att ta kontakt med ägaren till den tik
som är aktuell. Uppdrogs Henrik Johansson att kontakta Tomas Bergström på SLU för att
efterfråga vad de behöver. Uppdrogs Anneli Hultén att ta kontakt med JIS. Beslutade
styrelsen att erbjuda bidrag för ögonlysning av avkommor vilka uppnått 1 års ålder till
hund som ögonlyst med PRA men DNA-testad fri hos OptiGen.
3. Beslutade styrelsen att uppdra Åsa Einarsson att ta kontakt med Patricio Rivera på SLU
angående möte med del av styrelsen för att utarbeta avelsrekommendationer för PNP/RD
och autoimmuna sjukdomar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 83.
KM Agility
Förfrågan från Sofie Jörgensen om möjlighet att arrangera ett klubbmästerskap i agility under
hösten förlagt i Säter. Beslutade styrelsen att uppdra Sofie att undersöka underlag för ett sådant
KM.
§ 84.
Årets Jaktcocker
Beslutade styrelsen att uppdra jaktansvarig Annika Stjärneving att börja se över
poängberäkningen för Årets Jaktcocker till nästa möte. Beslutade styrelsen även att tillskriva
Annika Olsson och erbjuda henne möjligheten att delta vid klubbens nästa telefonmöte.
§ 85.
Club Show
Fördes diskussion om framtida platser att förlägga utställningen.
Mötet ajournerades för dagen och återupptogs söndag morgon.
1. Beslutade styrelsen att flytta sista anmälningsdatum till 27/8.
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2. Beslutade styrelsen att om möjligt anordna ”clinics” för prcd-PRA och FN på plats i KMWhallen. Uppdrogs Henrik Johansson att tillskriva OptiGen och Antagene beträffande detta.
Uppdrogs Åsa Einarsson att införskaffa en microchipavläsare för klubbens räkning.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 86.
Övriga ärenden
Fördes diskussion om ny informationsfolder om rasen att dela ut i rasmontern på Stockholms
Hundmässa. Uppdrogs samtliga att fundera över hur montern ska utformas samt vilka personer
och hundar som är lämpliga att bemanna den. Poängterade styrelsen vikten av att marknadsföra
cockern som en aktiv hund.
§ 87.
Nästa möte
Nästa möte är telefonmöte 2010-07-01 kl. 19:00.
§ 88.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:
Henrik Johansson

__________________________________________

Ordförande:
Anneli Hultén

__________________________________________

Justeras:
Sofie Jörgensen

__________________________________________
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