Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte §180-194

Datum: 2010-12-08

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén
Åsa Einarsson
Marie Johansson
Sofie Jörgensen
Annika Stjärneving
Cecilia Palmaer
Anmält förhinder:
Eva Börtin Bergquist
Henrik Johansson
Anneli Sundkvist
§ 180
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Annika och Cecilia går in som ordinarie.
§ 181
Val av justerare
Cecilia Palmaer valdes att justera protokollet.
§ 182
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen efter korrigerade paragrafpunkter.
§ 183
Godkännande av AU beslut
Inga AU-beslut är tagna.
§ 184
Godkännande av tidigare protokoll
Protokollet från 2010-11-27--28 var vid tiden för dagens möte ej färdigjusterat.
§ 185
In och utgående post
a) Mötesordförande lokalavdelning
Svar ang. mötesordförande lämnas till lokalavdelning.
b) Dispensansökan valpar
Styrelsen beslutade avslå ansökan då testikelintyg saknas.
§ 186
Beräkning av årets cockrar
a) Årets junior: Styrelsen beslutade att ta bort hp och reservplacering och tillsätter Excellent
enligt kommande nya utställningsbestämmelser.
b) Årets veteran: Styrelsen beslutade att ta bort hp och reservplacering och tillsätter
Excellent enligt kommande nya utställningsbestämmelser.
c) Årets jaktcocker: Förslagen gicks igenom och styrelsen beslutade att anta förslag nr. 2,
baserad på nuvarande poängberäkning. Styrelsen beslutade även att anta förslaget om
tillägg av extra poäng enligt redovisningen, som en extra uppmuntran.
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§ 187
Cockerbroschyr
Cockerbroschyren är färdigställd och bilder ska bifogas. Beställs i 2000 ex. Tryckeriet skickar till
ordförande i Västra lokalavdelningen, inför rasmonter på My Dog-utställningen.
§ 188
Färg på rosetter
Enligt kommande nya utställningsbestämmelser med bl.a. Reserv-Cert som kommer att vara i
ljusblått, är rasklubbarna tvingade att ändra denna färg på t ex BIS-R valp. Styrelsen beslutade att
BIS-R valp kommer att vara ljusgrön, enligt SSRK:s ändring. Denna färg gäller även
lokalavdelningarna.
§ 189
Motioner till Årsmöte 2011
Inkomna motioner bordlades till nästa träffmöte.
§ 190
Organisationsremissen
Organisationsremissen läggs ut omgående i SSRK:s ruta på hemsidan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 191
Valphänvisning/omplacering valp 4 månader
Styrelsen beslutade att vuxenhänvisning inte har någon åldersgräns. Styrelsen beslutade även att
byta namn till ”Nytt hem” med mer positiv klang. Annika besvarar skrivelsen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 192
Övriga frågor
Utställningen Hund 2010 ”Stora Stockholm” diskuterades. Rasklubbarna fick detta år ingen
inbjudan och Cockerklubben missade således att ansöka om rasmonter. Åsa skickar en skrivelse
om våra tankar till SKK.
§ 193
Nästa möte
Nästa möte blir ett träffmöte 2011-01-15--16 för att bl a. gå igenom motioner.
§ 194
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Annika Stjärneving

__________________________________________

Ordförande:
Anneli Hultén

__________________________________________

Justeras:
Cecilia Palmaer

__________________________________________

Justerandes sign.
|
|
|
|

2

