Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte
Plats: Telefonmöte

Datum: 2010-12-30

Sida: 1

Närvarande: Anneli Hultén,
Eva Börtin Bergquist,
Henrik Johansson,
Marie Johansson,
Sofie Jörgensen,
Åsa Einarsson,
Annika Stjärneving
Anmält förhinder: Cecilia Palmaer,
Anneli Sundkvist
§ 195.
Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Anneli Hultén förklarade att Annika
Stjärneving är beslutsmässig under mötet då ordinarie ledamot anmält förhinder.
§ 196.
Val av justerare
Annika Stjärneving valdes att justera protokollet.
§ 197.
Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 198.
Godkännande av AU beslut.
Fanns inga AU-beslut att godkänna.
§ 199. Godkännande av tidigare protokoll (2010-11-27/28 samt 2010-12-08).
Protokollet från 2010-11-27/28 godkändes och lades till handlingarna.
Protokollet från 2010-12-08 godkändes och lades till handlingarna efter följande förtydligande:
”§ 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.”
§ 200. In och utgående post
a. Bekräftelse från Hans Forsell att vara mötesordförande under Årsmötet 2011.
b. SSRK: Ang dispensansökningar och inmönstring. Skrivelse från SSRK ang. ökat antal
dispensärenden avseende testikelintyg, känd HD-status samt omregistrering av hund.
c. SSRK: Riktlinjer för arbete med avelsfrågor.
d. Nytt PNP fall. Avelsansvarig Henrik Johansson har fått information om ett nytt PNPfall, informationen är dock bristfällig t ex står inget om hundens identitet. Avelsrådet
undersöker vidare.
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§ 201. Motioner
Mötet diskuterade de inkomna motionerna till Årsmötet 2011.
§ 202. Rapport ansvarsområden:
a. Verksamhetsberättelse påbörjas nu, skickas till sekreteraren för sammanställning.
§ 203. Övrigt
a. Avelskonferensen i samband med årsmötet 2011. Mötet diskuterade konferensen och
Åsa Einarsson efterlyser ”frågeställningar till föreläsarna”.
b. Cockerbroschyren är färdigarbetad av Annika Stjärneving och skickad till tryckeriet.
§ 204.
Nästa möte
Nästa möte: 2011-01-18, telefonmöte.
§ 205.
Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Eva Börtin Bergquist

Ordförande:

__________________________________________

Anneli Hultén

Justeras:

__________________________________________

Annika Stjärneving
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