
Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Plats: Telefonmöte Datum: 2010-10-14 Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist, 
Henrik Johansson,
Marie Johansson  
Sofie Jörgensen,
Anneli Sundkvist,
Åsa Einarsson, 
Cecilia Palmaues

Anmält förhinder: Annika Stjärneving 

§ 142.  Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. 

§ 143.  Val av justerare
Åsa Einarsson valdes att justera protokollet.

§ 144. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.

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

§ 146. Godkännande av tidigare protokoll.
Fanns inga färdiga protokoll att justera. 

§ 147. In och utgående post
a. SSRK extra utskick 2010-10-05: anmälan till utbildning för certifierade 

utställningsarrangörer respektive vidareutbildning på de nya reglerna
b. Svar på klagomål skickat till SKK från medlem ang årets Clubshow.
c. Mail från medlem ang den Clinic som utfördes i samband med årets Clubshow. Mötet 

diskuterade mailet och beslutade att inte tillmötesgå kraven då provtagning kunde 
genomföras på övriga hundar.

§ 148. Helg för funktion och beskrivning.
Ordförande Anneli Hultén rapporterade om arbetet med att genomföra en helg för ”funktion och 
beskrivning” Plats och datum är bestämt, Fiskeboda, Katrineholm 24-25/4 2011. Arbetet 
fortskrider med att detaljplanera agendan. 

§ 149. Avelskonferens 2011.

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Ordförande Anneli Hultén rapporterade om arbetet med att genomföra en Avelskonferens 2011 i 
samband med årsmötet. Diskussionerna är fortfarande på planeringsstadiet. 

§ 150. Rapport Jakt
Jaktansvarig Annika Stjärneving meddelar genom ordförande Anneli Hultén att ”CSK:s stora 
jakthelg 2010-10-2/3 blev ett lyckat och uppskattat arrangemang!” samt att jaktansvarig skall 
närvara vid SSRK’s möte den 2010-11-13 för att diskutera de nya spanieljaktprovsreglerna.

§ 151. Clubshow 2012
Mötet diskuterade Clubshow 2012 och beslutade att förlägga clubshowen till Kungsörs Arena. 
Datumet beslutades till helgen 2012-09-15/16. 

§ 152. Gåva till Norsk Spaniel Klub
Då vår granne Norsk Spaniel Klub firar 75 år i år med stor utställning i november beslutade mötet 
att skänka en gåva. Marie Johansson ser till att gåva införskaffas och skickas.

§ 153. Tidningen
Mötet diskuterade tidningen och beslutade att alltid skriva kontrakt för layoutarbete samt att tillse 
att ”backup” alltid finns, även här med kontrakt. Mötet beslutade även att begära in offerter för 
att kunna lägga ut layout-arbetet, Åsa Einarsson fick i uppdrag att begära in offerter. 
 
§ 154. Artikel till tidningen
Mötet diskuterade att ta in en sent inskickad artikel till detta (rean försenade) nummer men 
beslutade att vänta till julnumret. 

§ 155. Membit
Ordförande Anneli Hultén har fått förslag från ”Membit” om medlemsadministration. I förslaget 
fanns inget kostnadsförslag. Mötet beslutade att ordförande Anneli Hultén begär en offert som 
sedan kan presenteras för årsmötet (liksom förslaget från SKK).  
 
§ 156. Övrigt

a. Verksamhetsberättelse påbörjas nu, skickas till sekreteraren för sammanställning..
b. Nya utställningsregler, utställningsansvarig Marie Johansson gick igenom de större 

förändringarna i utställningsreglerna som börjar gälla efter MyDog 2011.l.  

§ 157. Nästa möte
Nästa möte: 2010-11-27/28, träffasmöte i Upplands Väsby.

§ 158. Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Vid protokollet: __________________________________________
Eva Börtin Bergquist

Ordförande: __________________________________________
Anneli Hultén

Justeras: __________________________________________
Åsa Einarsson 

Justerandes sign.
|         |         |         |
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