
Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Plats: Uppland Väsby Datum: 2010-11-27/28 Sida: 1

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

Anneli Sundkvist från § 174.    

Anmält förhinder:  Anneli Sundkvist

§ 159. Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Ordföranden förklarade att Annika 
Stjärneving är beslutsmässig under mötet då ordinarie ledamot anmält förhinder. 

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

§ 161. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.

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

§ 163. Godkännande av tidigare protokoll.
Protokollet från 2010-09-12 samt 2010-10-14 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 164. In och utgående post
a. Mail från medlem angående sobelfärger.
Mötet diskuterade mailet och beslutade att ordförande Anneli Hultén besvarar 
frågeställaren. 

b. Mail från medlem  angående Addison/PNP hundar i avel
Mötet diskuterade mailet i samband med § 171.

c. Mail från medlem angående ”Information till Lokalavdelningar”
Mötet diskuterade frågan samt uppdrog till Annika Stjärnewing att besvara frågan samt 
publicera information på hemsidan.

d. Ansökan Domaraspirantkursen från Annelie Karlsson

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Mötet diskuterade ansökan och beslutade att godkänna den. 

e. Ansökan dansk hund på Hanhundslistan.
Mötet diskuterade frågan och beslutade bordlägga frågan till årsmötet.

f. Ansökan Domaraspirantkursen från Magdalena Hallström
Mötet beslutade avslå ansökan då erforderliga meriter saknas. 

g. Stockholms Lokalklubb
Mötet diskuterade frågan och beslutade att, då ord står mot ord, eskalera frågan till SSRK. 
Ordförande Anneli Hultén fick i uppdrag att eskalrea frågan till SSRK. 

h. Ansökan Domaraspirantkursen från Robert Zsombok
Mötet beslutade avslå ansökan då erforderliga meriter saknas. 

i. Fråga från medlem att starta Cockerforum.
Mötet diskuterade förfrågan och beslutade att avslå den.

j. Besvarande av ansökan om dispens att gå domarelev för Jens Martin Hansen

§ 165. Utställning
a. Cocker of Cockers
Utställningsansvarig Marie Johansson efterlyste ”frivilliga” till utställningskommittén. 
”Frivilliga” blev Annika Stjärneving och Åsa Einarsson. #Hemlig” domare är tillfrågad 
och har accepterat. Årets färg beslutades bli jadegrön + guld, uppdrogs till Annika 
Stjärneving att beställa rosetter och pokaler.

b. Förfrågan från Cocker Sydväst 
Förfrågan från Cocker Sydväst om att ändra antalet deltagande hundar i Avelsklass och 
Uppfödarklass. Mötet beslutade att detta är en inofficiell utställning anordnad av en 
lokalklubb varför moderklubben inte har några åsikter om detta. Uppdrogs till Marie 
Johansson att besvara frågan.

c. Club Show 2011 
Mötet diskuterade årets Club Show. Plats för 2011 års Club Show är Öster Malma och 
datum är söndag 2011-09-18, inbjudna domare är Wilma Reid och Annie Kettle. 

Plats för Club Show 2012 är Kungsörs Hundarena. Förhoppningen är att denna plats kan 
bli permanent för Cockerklubbens Club Show.

d. Reportage från Club Show 2010

Justerandes sign.
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Artikel om årets Club Show finns färdigskriven, skall publiceras i tidningen tillsammans 
med resultatlista.

e. Övrigt
PR material införskaffat som kan användas vid evenemang typ MyDog. 

§ 166. Jakt
a. Ansökan om retroaktiv stamboksföring av Grundprov
Mötet diskuterade inkommet förslag från Springerklubben att stambokföra Grundprov 
retroaktivt. Mötet tyckte att detta var ett bra förslag även för Cockerklubben och gav i 
uppdrag till jaktansvarig Annika Stjärneving att skicka in ansökan. Ansökan skall vara 
SSRK tillhanda senast 2010-12-10 och därför förklarades paragrafen omedelbart 
justerad.

b. Championatbestämmelser (utan parentes) för spaniel.
Förelåg förslag från SSRKs huvudstyrelse om vilka jaktprovsmeriter som skall krävas för 
utställningschampionat utan parentes efter 2011-12-31. Mötet diskuterade förslaget, som 
är Godkänt Nybörjarprov A mot tidigare minst 3:e pris i nkl, och beslutade att godkänna 
detta. Mötet uppdrog åt jaktansvarig Annika Stjärneving att besvara förslaget. Då svar 
skall vara SSRK tillhanda senast 2010-12-10 förkarades paragrafen omedelbart 
justerad.

§ 167. Tidningen
a. Annonspriser 
Mötet diskuterade annonspriser i tidningen. Då antalet annonser har minskat dramatiskt 
beslutade mötet att annonspriser för medlemmar (dvs. ej kommersiella annonser) skall 
vara desamma i alla nummer gällande from 2011-01-01 och sättas till:

 Halvsida: 200 kr
 Helsida: 300 kr
 1 uppslag: 550 kr
 2 uppslag: 1000 kr

b. Årsbok - nr 1 eller nr 4? 
Mötet beslutade att årsboken är nr 4.

§ 168. Årsmöte
a. Årsmöte.
Årsmöteskallelsen måste ändras se § 169.

b. Avelskonferens i samband med årsmötet
Mötet diskuterade olika förslag. Vice ordförande Åsa Einarsson skickar ut inbjudan till 
tilltänkta föreläsare. 

c. Motioner

Justerandes sign.
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I dagsläget har en motion inkommet. Mötet diskuterade motionen. 

d. Sekreterare
Mötet beslutade be valberedningen att anordna sekreterare till årsmötet.

§ 169. Valberedningen 
Valberedningens sammankallande Christina Hofgren har avgått med omedelbar verkan. Förslag 
på styrelseledamöter skickas därför till Agneta Sundquist Olofsson, guldkulan@hotmail.com. 
Webmaster Annika Stjärneving uppdaterar på hemsidan.  Denna paragraf förklaras 
omedelbart justerad.

§ 170. Hanhundslistan
Mötet diskuterade Hanhundslistan. Styrelsen har uppmärksammat ett stycke under § 17 i 
Årsmötesprotokoll 2010 ang. Hanhundslistan. Enligt beslut ska Hanhundslistan följa reglerna för 
valphänvisning, avseende hälsotester och meriter därför skall hanhundslistan ändras enligt detta. 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 171. Avel/Hälsa
a. HD frågan 
Avelskommittén har stämt av HD enkäten med Lars Audell som hade vissa synpunkter. 
Avelskommittén kontaktar därför Lars Audell igen för att utforma en ny enkät.

b. Avelsrekommendation PNP/RD
Mötet diskuterade PNP/RD och beslutade att arbeta fram en ”PNP/RD Avelspolicy” och 
förhoppningsvis kunna presentera denna för årsmötet.

c. Avelsrekommendation Autoimmuna sjukdomar
Mötet diskuterade Autoimmuna sjukdomar och beslutade att även här arbeta fram en 
avelspolicy och förhoppningsvis kunna presentera denna för årsmötet.

d. Breed profile - Statistik från Agria
Få cockrar är försäkrade i Agria, därför är statistik som Cocker Spanielklubben har att 
tillgå inte tillförlitlig. Avelsrådet Henrik Johansson försöker få fram statistik från andra 
försäkringsbolag för att komplettera bilden.

§ 172. Hemsidan
a. Stadgar
Styrelsen har blivit uppmärksammad på att fel stadgar är publicerade på hemsidan. Detta 
skall rättas till omedelbart.

b. Länkar
Vissa länkar på hemsidan fungerar inte, detta skall omedelbart rättas till.

c. Uppfödare 

Justerandes sign.
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Mötet diskuterade sidan Uppfödare på hemsidan. Mötet bordlägger frågan till årsmötet.

§ 173. Fråga från Östergötlands Cockerklubb
Tidigare bordlagd fråga, styrelsen beslutade att återigen bordlägga frågan då SKK’s 
Föreningskommitté skall uttala sig till UKK, se protokoll SKK/UKK 5/2010 2010-10-21 § 96.

Mötet ajournerar sig 2010-11-27 kl 18.30.

Mötet återupptas sig 2010-11-28 kl 09.00.

Ordföranden förklarade att styrelsen är fulltalig och suppleanterna har då inte röstsätt. 

§ 174. Cocker broschyr
Anneli Sundkvist presenterade ett förslag till ny cocker broschyr. Mötet diskuterade broschyren 
och tyckte den var jättebra. Anneli Sundkvist och Åsa Einarsson färdigställer broschyren då den 
måste vara klar till MyDog 2011.  

Anneli Sundkvist lämnade mötet. Annika Stjärneving blev beslutsmässig igen.

§ 175. Beräkning av årets cockrar
a. Årets utställningscocker
Mötet diskuterade reglerna för Årets Utställningscocker. Reglerna förändras då 
utställningsbestämmelserna ändras. Mötet beslutade om följande:

 Poängskala:
o BIR 7 poäng
o BIM 5 poäng
o 2:a BH/BT 4 poäng
o 3:a BH/BT 3 poäng
o 4:a BH/BT 2 poäng

 Bonuspoäng: 10% av antalet deltagande vuxna hundar (ex. 36 hundar = 3,6 
poäng).  Valpar och avelshundar räknas EJ. 

 CSK's poängberäkning gäller fr.o.m. 2011-01-10 (efter MyDog).  Sju (7) officiella 
utställningar räknas däribland Club Showen och 1 utställning som arrangeras av 
någon avdelning i Cocker Spaniel klubben, under förutsättning att domaren har 
någon av följande meriter:

o Auktoriserad domare på Cocker Spaniel 
o Uppfödare som fört fram minst tre (3) utställningschampions alt. 

fullcertade Cocker Spaniels, varav minst en av egen uppfödning.

Justerandes sign.
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Anneli Sundkvist återkommer till mötet. Annika Olsson anländer till mötet, Annika skall föredra 
MH gruppens arbete.. 

b. Årets Allroundcocker
Mötet diskuterade reglerna för Årets Allroundcocker. Reglerna förändras då 
utställningsbestämmelserna ändras. Mötet beslutade om följande:

AGILITY max 20p
Certifikat = 20p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p
 
Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p
 
Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p
  
Upp till 20 fel, klass 3 = 5p
Upp till 20 fel, klass 2 = 3p
Upp till 20 fel, klass 1 = 2p
  

BRUKS max 20p
Certifikat elitklass = 20p
Certpoäng elitklass = 19p
Godkänd elitklass = 18p
Uppflyttad högre klass = 15p
Godkänd högre klass = 13p 
Uppflyttad lägre klass = 10p
Godkänd lägre klass = 8p 
Uppflyttad anlagsklass = 5p
Godkänd anlagsklass  = 4p

LYDNAD max 20p 
1:a elitklass = 20p
2:a elitklass = 19p
3:a elitklass = 18p
1:a klass 3 = 15p
2:a klass 3 = 14p
3:a klass 3 = 13p
1:a klass 2 = 10p
2:a klass 2 = 9p
3:a klass 2 = 8p
1:a klass 1 = 5p
2:a klass 1 = 3p
3:a klass 1 = 2p

VILTSPÅR 
HP = 5p
1:a öppenklass = 5p 
2:a öppenklass = 3p 
3:a öppenklass = 2p 
Godkänd anlagsklass = 4p

UTSTÄLLNING max 15p
t.o.m. 2010 (inkl MyDog 2011)

CK = 15p
1:a pris kval. = 10p
2:a pris kval. = 5p

UTSTÄLLNING max 15p
f.o.m. 2011

CK = 15p
Excellent = 12p
Very Good = 10p

Justerandes sign.
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Good = 5p
Sufficient = 2p

JAKT max 25p 
t.o.m. 2011

1:a elitklass = 20p
2:a elitklass = 15p
3:a elitklass = 14p
1:a öppenklass = 13p
2:a öppenklass = 12p
3:a öppenklass = 11p 
1:a nybörjarklass = 10p
2:a nybörjarklass = 8p
3:a nybörjarklass = 5p 
HP alla klasser = 5p

JAKT max 25p 
f.o.m. 2012

Plac 1-4 elitklass = 25p
Diplom elitklass = 20p

1:a öppenklass = 18p
2:a öppenklass = 16p
3:a öppenklass = 14p 
Godkänd NPA = 12p
Godkänd NPB = 6p

c. Årets Junior
Frågan bordlades till nästa möte.

d. Årets Jaktcocker
Frågan bordlades till nästa möte.

e. Årets Veteran
Frågan bordlades till nästa möte.

§ 176.  Presentation av funktion & beskrivning
Annika Olsson föredrog MH gruppens arbete med MH beskrivning för cocker. Arbetet 
fortskrider och skall presenteras på Avelskonferensen 24-25/4 2011.

Annika Olsson lämnar mötet.

§ 177. Övrigt
a. Färg på rosetter.

Frågan bordlades till nästa möte.

§ 178. Nästa möte
Nästa möte: Ordförande Anneli Hultén återkommer med kallelse.

§ 179. Mötets Avslutande
Ordförande Anneli Hultén avslutade mötet.

Justerandes sign.
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Vid protokollet: __________________________________________
Eva Börtin Bergquist

Ordförande: __________________________________________
Anneli Hultén

Justeras: __________________________________________
Marie Johansson

Justerandes sign.
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