
Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Plats: Telefonmöte Datum: 2010-08-10 Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén
Eva Börtin Bergquist, 
Henrik Johansson,
Marie Johansson  
Sofie Jörgensen,
Annika Stjärneving, 
Cecilia Palmaues

Anmält förhinder: Åsa Einarsson,
        Anneli Sundkvist

§ 110.  Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Anneli Hultén förklarade att Annika 
Stjärneving och Cecilia Palmaues är beslutsmässiga under mötet då ordinarie ledamöter anmält 
förhinder. 

§ 111.  Val av justerare
Marie Johansson valdes att justera protokollet.

§ 112. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.

§ 113.  Godkännande av AU beslut. 
Fanns inga AU-beslut att godkänna.

§ 114. Godkännande av tidigare protokoll (2010-05-17 samt 2010-07-12)
Justeringsanmärkning på protokollet från 2010-05-17. Anmärkningen diskuterades men lmnades 
utan åtgärd. Protokollen godkändes efter detta och lades till handlingarna. 

§ 115. In och utgående post
a. SSRK extrautskick
b. SSRK V27 – Remiss jaktchampionat för spaniels. Jaktansvarig Annika Stjärneving 

besvarar remiisen. 
c. Svar från SKK ang. benämning av sobelfärger. SKK har beslutat att godkänna 

Cockerklubbens förslag på benämning av sobelfärger.
d. Club Show 2011. Ny plats eller datum för club Show 2011.

§ 116. Medlemsadministration, förslag från SKK
CSK har mottagit offert från SKK gällande medlemsadministration. Mötet diskuterade offerten 
men besköt att inte gå vidare då priset ansågs för högt.

§ 117. Clubshow 2010 (Marie)

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Plats: Telefonmöte Datum: 2010-08-10 Sida: 2

Utställningskommittéen består av Marie Johansson, Annika Stjärneving, Åsa Einarsson samt 
Anneli Hultén. Avtal finns för ringsekreterarna, rosetter skall beställas, övrigt arbete fortskrider 
enligt plan.

§ 118. Viltspårsmästerskap
Annons skall anslås på hemsidan om Viltspårsmästerskap, även att funktionärshjälp tacksamt 
mottages,

§ 119. Förslag från medlem ang Optigenlista .
Förslag från medlem att klubben skall ha en lista över utländska hundar som Optigentestats 
Normel/Clear och där ägaren uppvisat intyg. Listan skall publiceras på hemsidan. Efter 
diskussion beslutade mötet avslå förslaget.

§ 120. Titlar på hundar på hemsidan 
Förslag från medlem att alla titlar skall finnas med på resultatlistor på hemsidan. Efter diskussion 
beslöt mötet att fortsätta skriva som tidigare dvs. Ch. 

§ 121. Grundprovskurs.
Efter diskussion beslutade mötet att anordna en Grundprovskurs, kursledare Torbjörn 
Augustinsson. 
 
§ 122. Övrigt

a. Veterinärvårdsstatistik från Agria. Avelsrådet sammanställer och presenterar senare.
b. Material till tidningen från Cocker Sydväst
c. Chipläsare. Åsa Einarsson har beställt chipavläsare till klubben. Kan användas vid 

olika ”cinics” i klubbens regi.
d. KM Lydnad. Pga av för få deltagare har KM i Lydnad flyttats till ny plats, Södertälje.
e. HD enkäten. Arbetet fortskrider, ett förslag skickad på ”remiss” till Lars Audell. 
f. JIS skall länka till CSK’s ögonpolicy.  

§ 123. Nästa möte
Nästa möte: 2010-09-15, telefonmöte.

§ 124. Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet: __________________________________________

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Eva Börtin Bergquist

Ordförande: __________________________________________
Anneli Hultén

Justeras: __________________________________________
Marie Johansson

Justerandes sign.
|         |         |         |
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