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Närvarande:  Anneli Hultén  
Marie Johansson 
Henrik Johansson  
Sofie Jörgensen 
Annika Stjärneving  
Cecilia Palmaer 
Anneli Sundkvist (från § 212) 
 

Anmält förhinder:  
Eva Börtin Bergquist 
Åsa Einarsson 

 
§ 206  Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultén förklarade mötet öppnat. Annika och Cecilia går in som ordinarie. 
 
§ 207  Val av justerare 
Marie Johansson valdes att justera protokollet. 
 
§ 208  Val av sekreterare 
Annika Stjärneving valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 209  Godkännande av dagordning 
Mötet beslutade godkänna dagordningen efter korrigerade paragrafpunkter. 
 
§ 210 Godkännande av AU beslut 
Ett AU-beslut är taget att delegera ut bokslut till redovisningsbyrå. 
 
§ 211 Godkännande av tidigare protokoll 
Protokollet från 2010-12-30 var vid tiden för dagens möte ej färdigjusterat. 
 
Ledamot Anneli Sundkvist deltar nu i dagens möte, varav Cecilia är suppleant. 
 
§ 212  In och utgående post 

a) Inkommande post från medlem lades till handlingarna. 
b) Inkommande post från tidigare layoutare uppdrogs till nästkommande kassör att korrigera. 

 
§ 213  Avel 
Det har inkommit två nya fall av RD/PNP. Klubben har fått intyg och godkännande av ägare att 
publicera dessa på hemsidan och i CT. Styrelsen beslutade att direktlänka PNP-listan igen på 
sidan Avel då Cocker Data endast uppdateras per kvartal. Likaså införs FN-listan på sidan Avel. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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§ 214 Årsmöte 
a) Budgetförslaget diskuterades. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom 

och godkändes. Uppdrogs till webbansvarig att publicera dessa på hemsidan omgående. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

b) Motionerna gicks igenom inför årsmötet där styrelsen kommer att uppge sina förslag.  
 
§ 215 Rapport ansvarsområden 

a) Anneli Sundkvist rapporterade som tillfrågad ordförande på en lokalavdelnings årsmöte. 
b) Jaktansvarig har ansökt om att anordna 1 st officiellt fältprov, nkl, 3 st officiella 

grundprov och ev. 1 st officiellt vattenprov/enkelt vatten, i samarbete med SSRK Västra. 
Platser ej bestämda. 

 
§ 217 Hemsidan 
Förslag att ta bort resultatsidan, då den inte nyttjas till fullo. Förslag att lägga in "Aktiviteter" 
istället och samla "Jakt", "KM" och "Utställning" där. Jakt och utställning är rastypiska 
egenskaper. Övriga resultat kommer ej längre att uppdateras pga. bristande intresse. Styrelsen 
beslutade att införa dessa enligt förslagen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
Inkommet förslag ang. trimlistan bordlades till nästa möte. 
 
Ordförande Anneli Hultén var tvungen att lämna dagens möte, varav vice ordförande Åsa 
Einarsson tog över mötet. Cecilia går in som ordinarie. 
 
§ 218 Övriga frågor 
Företaget Intervet annonserar i Cockertidningen.  
 
§ 219 Nästa möte 
Nästa möte blir 2011-02-27 före ordinarie årsmöte.  
 
§ 220 Mötets avslutande 
Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:  __________________________________________ 
Annika Stjärneving 
 
Ordförande:   __________________________________________ 
Anneli Hultén 
 
Vice ordförande:  __________________________________________ 
Åsa Einarsson 
 
 
Justeras:   __________________________________________ 
Marie Johansson 


