
Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Plats: Telefonmöte Datum: 2011-01-18 Sida: 1

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

Anmält förhinder: Sofie Jörgensen 
        Anneli Sundkvist,

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

§ 2.  Val av justerare
Cecilia Palmaer valdes att justera protokollet.

§ 3. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.

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

§ 5. Godkännande av tidigare protokoll.
Fanns inga protokollet att godkänna.

§ 6. In och utgående post
a. Årets cockerlistor. Se § 7 nedan. 
b. Fråga från medlem ang diskussion/röstning om HD på årsmötet. Frågan beror på ett 

missförstånd då inga remisser eller frågeställningar ang. HD skall diskuteras 
årsmötet. Ordförande Anneli Hultén besvarar medlemmen. 

c. Fråga från medlem att varna för troliga hundskojare. Styrelsen diskuterade mailet och 
beslutade att det i dagsläget inte är aktuellt att varna. 

d. Fråga från medlem ang. beräkning av Årets jaktcocker. Jaktansvarig Annika 
Stjärneving besvarar frågeställaren.

e. Mail från medlem ang regler för lokalklubb. Ordförande Anneli Hultén besvarar 
medlemmen. 

§ 7. Årets Cocker-listor (medlemskap, krav etc)

Justerandes sign.
|         |         |         |
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Plats: Telefonmöte Datum: 2011-01-18 Sida: 2

Styrelsen diskuterade Årets Allround/Jakt/Junior/Veteran. Medlemskap för ägaren är 
obligatoriskt för att kunna tillgodogöra sig resultat. Följande tillägg beslutades när det gäller 
Årets jaktcocker:
” Bonus:
Nybörjarprov är 10 moment med 5-gradig poängskala,
man kan få max 50 poäng på protokollet.
Över 40 poäng Godkänd Np A / Np B = 2 poäng extra.”

§ 8. Valpförmedlingen
Mötet diskuterade valpförmedlingen när de nya utställningsreglerna har börjat gälla. Mötet 
beslutade att inga förändringar skall göras.

§ 9. Budgetförslag 2011
Styrelsen diskuterade budget för 2011. 

§ 10. Förfrågan från labradorklubben om att ha gemensam uppfödarutbildning.
Styrelsen diskuterade det inkomna förslaget och tyckte idén var bra. Styrelsen överlåter dock åt 
nästa styrelse att driva frågan vidare. 

§ 11. Nytt PNP fall
Cockerklubben har fått godkännande att publicera ett PNP-fall,  S45053/2009 Lönnbackens 
Sweet Kisses. 

§ 12. Övrigt
a. Gåvor till Årets Cockrar diskuterades. Tidigare föreslagen leverantör är på 

semester och ej kontaktbar, beställning får därmed skickas som tidigare år.
b. Åsa Einarsson har fått klartecken för middag på Scandic Hotell i samband med 

avelskonferens och Cocker of Cockers. Priset är endast 405 kr.
c. Scandic har bett Cockerklubben att administrera all bokning av hotellrum.
d. Som tidigare år i samband med avelskonferens och Cocker of Cockers får 

kontaktpersoner middagen fri som tack för väl utfört arbete under året.
e. Trimbord måste ordnas til Cocker of Cockers!!!

§ 13. Nästa möte
Nästa möte 2011-02-09, telefonmöte.

§ 14. Mötets Avslutande
Ordförande avslutade mötet.

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

Ordförande: __________________________________________
Anneli Hultén

Justeras: __________________________________________
Cecilia Palmaer

Justerandes sign.
|         |         |         |
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