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Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22 

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 

Närvarande: Monica Forsander, Henrik Johansson, Britt-Marie Staaf. Marie 

Wiggedal, Agneta Sundquist Olofsson samt Anders Schuber, 

adjungerad i ekonomiska frågor      

   

Ej närvarande: Annika Stjärneving, Sophie Törnquist, Karoline Djerf och Stina 

Udéhn 

   

§ 22 Mötets öppnande 

Ordföranden, Monica Forsander, förklarade mötet öppnat. 

 

§ 23 Val av justerare 

Marie Wiggedal valdes att justera protokollet. 

 

§ 24 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med följande tillägg och ändringar: § 28 I, Motioner till SSRKs 

fullmäktigemöte, §28 J, Skrivelse från revisorerna, §29 F, Uppfödarutbildning, §30 

Hemsidan, §31 Valpförmedling, §32 RAS, §33 A ClubShow, §33B Domare ClubShow 

2012, §34 Samarbete med lokalavdelningarna, §35 Nästa möte, §36 Mötet avslutas. 

         

§ 25 Godkännande av AU-beslut 

Mötet godkände följande beslut:  

Henrik Johansson och Annika Stjärneving skall deltaga vid SSRKs fullmäktigemöte. Ingen 

suppleant finns. 

Avslag på begäran från uppfödare att tillåta annonsering på valpförmedlingen av valpkull 

undan tik som ej fyllt 22 månader vid parningstillfället.  



 2(6) 

 

 

 

 

§ 26 Godkännande av tidigare protokoll 

Protokoll daterade 2011-01-18, 2011-02-09, 2011-02-26 godkändes liksom protokoll 

daterat 2011-03-06 med info från Henrik Johansson att han ej deltog i funktionärsträffen 

9-10 april. 

 

§ 27 Genomgång av styrelsens arbete och funktion 

Påminnelse till samtliga att mailen måste kollas. 

 

§ 28 In- och utgående post 

a   Ansökan från domare Kjell Svensson om utökat rasregister för cocker spaniel. 

Ansökan tillstyrktes. Agneta S-O besvarar. 

b   Från SSRK; Ansökan om lydnadsprov för 2012.   Bordlades.   

c   ”       ”     Dispens från §16 Jaktförordningen.    Bordlades.  

d   ”      ”         Inbjudan till handledare vid ringsekr utbildning.   Bordlades. 

e   ”      ”         Ang färgbeteckningen merle. Besvarat att färgen ej finns på cocker. 

f    ”      ”         Protokoll från styrelsemöte 2011-03-10. Läggs till handlingarna. 

g   ”      ”         Protokoll från Spanieljaktkommittén 2010-12-29. Läggs till handlingarna. 

h   ”      ”         Samarbetsavtal med Royal Canin. Britt-Marie Staaf kontaktar Royal Canin     

för ytterligare information. 

i   Motioner till SSRK fullmäktigemöte 2011 

SSRK Östra ang delning av SSRK i en Spaniel- och en Retrieverklubb. Bifalles. 

SSRK Östra ang komplettering till regler ang SEJCH för retriever. Avstår från att rösta. 

SSRK Östra regler ang redovisning av resultat vid Retrieverprov B. Avstår från att rösta. 
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FRKs motion ang kommitté att företräda uppfödarna. Bifalles. 

Tollarklubbens yrkande att kravet på godkänd testikelstatus för championat, som inte 

kräver utställningsmerit, slopas vid kommande regelrevidering. Bifalles.  

LRK ang uppdatering av typstadgar för rasklubbar. Bifalles. 

LRK ang upplösning av SSRK. Avslås.  

j   PM från Revisorerna; Diskuterades revisorernas PM daterat 2011-02-26, med 

synpunkter på styrelsens verksamhet och förvaltning, samt förslag till enkät ang 

cockerklubbens hälsoprogram. PM även till 2010 års årsmöte var bifogat. Dåvarande 

styrelse tog ej upp ärendet vid årsmötet 2011.  

Protokoll samt underlag skall efter varje möte sändas till revisorerna. 

 

§ 29 Rapport från ansvarsområden 

a   Avel  Henrik J informerade från SKKs avelskonferens 2-3 april 2011.  

HD-enkät utformas efter samråd med SKK. 

b   Jakt Prel datum för årets jakthelg (Grundprov, KM och Fältprov) är 1-2/10 2011. 

Vidare planeras ytterligare två stycken Grundprov och ett Vattenprov, datum ej bestämt. 

Annika S deltog vid SSRKs funktionärsträff 9-10/4 2011 där reviderade spanielregler 

genomgicks.  

C   Ekonomi   Anders Schuber har analyserat ekonomin. Ekonomin vid 2010 års slut var 

mycket ansträngd. Siffrorna försämrades ytterligare katastrofalt vid Cocker of Cockers i 

anslutning till årsmötet 2011. Domaren vid Cocker of Cockers har ej fått ersättning. 

Monica F kontaktar domaren. 

Alla sätt att göra besparingar måste vidtas.  

Beslut: Finska bankkontot, som kostar pengar, avslutas. Pengarna skall sättas in på 

klubbens bankkonto. 

Omedelbar justering. 

Kostnaderna för tidningen måste om möjligt minska. 
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Beslut: Hälsofonden, Bankkontot som innebär kostnader, avslutas och medlen, som är 

öronmärkta, överförs till föreningens bankkonto. Varje uttag från fonden skall föregås av 

AU- eller styrelsebeslut. 

Beslut: Fakturor sparas enligt gällande förordningar, minst ett år. 

d   Medlem 53 nya medlemmar samt 13 familjemedlemmar har tillkommit sedan 

årsmötet. Idag är medlemsantalet 1030 inkl B-medlemmar. 

Beslut: Marie Wiggedal ges möjlighet att inhandla frimärken för max 5 000 kr/gång. 

Omedelbar justering.  

Beslut: Nytt medlemsbrev skall tryckas. Marie W och Anders S  tar fram förslag. 

e   PR Info Karoline D ej närvarande vid mötet. 

f    Utbildning/Uppfödarutbildning 

Beslut: Att cockerklubben skall arrangera uppfödarutbildning. Monica F är 

sammankallande i kommitté som skall arbeta fram förslag. Monica kontaktar lämpliga 

personer att ingå i kommittén. 

g   Utställning  

Vissa domare har ej förmågan att se skillnad på vita blinkhinnor och lösa ögon.  

Beslut:Agneta S-O tillskriver SKKs domarkommitté att de skall göra domarna 

uppmärksamma på att vita blinkhinnor är tillåtet på cockern. 

Avdelningarna skall påminnas om att alltid rapportera och få godkänt datum för 

utställning av CKs utställningssekreterare. Detta för att slippa kollisioner. 

h   Viltspår 

Sophie T ej  närvarande. 

 

§ 30 Hemsidan 

Beslut: Hanhundslistan skall omgående tagas bort från hemsidan då den inte uppfyllt 

väntat resultat. 

Omedelbar justering. 

Månadens bild läggs på egen sida. Fotot på framsidan skall spegla cockerns ”rätta jag”. 

Info om medlemskap skall finnas i menyn. Monica informerar Annika S. 
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§ 31    Valpförmedlingen 

Diskuterades förändringar i valplistan. Ärendet behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 32   RAS 

Britt-Marie S har fått utvärdering från SRD över raser som bör uppmärksammas ang 

risker för exteriöra överdrifter.  

 

§ 33 a ClubShow 2011 

Annons till CT nr 2. Britt-Marie S ger klartecken till Annika. Pga att tak saknas vid den 

bokade utställningsplatsen, och ekonomin inte tillåter hyra av tält, undersöker Britt-Marie 

S med SSRK om det är möjligt att ändra utställningsplats. Det finns beslut att tillgång till 

tak måste finnas. Behandlas vid nästa möte. 

Beslut: Anmälningsavgifter; valpar och veteraner 150:-, vuxna 280:-. 

Beslut: Styrelsemedlemmar får ställa ut under förutsättning av de ej har någon som 

helst kontakt med domarna i samband med utställningen. 

Skrivelse från Juha Rajala med förslag om att flytta ClubShow till Sundsvall, vilket inte är 

möjligt eftersom det finns beslut att utställningen skall ligga på bestämd plats för att 

skapa tradition och utställningar norrut har tidigare ej gett lika många deltagare som 

utställningar runt stockholmstrakten. 

 

33 b Domare ClubShow 2012 

Beslut: Att tillfråga Philip Dye, kennel Tarazzo, UK, att döma tikar. Vid nästa möte 

bestäms domare till hanar. 

 

§ 34  Samarbete med lokalavdelningarna 

Till nästa sammanträde (ej tel möte) inbjuds lokalavdelningarna.       

Informationsblad till avdelningarna om vad CS-styrelsen arbetar med. 
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Påminnelse till styrelsemedlemmar i avdelningarna att ej använda privata mailadresser. 

Styrelsen är tacksam för synpunkter och idéer från avdelningarna. 

 

§ 35 Nästa möte 

Telefonmöte 2011-04-28 kl 19 00. 

 

§ 36 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Agneta Sundquist Olofsson 

 

Justeras 

 

Monica Forsander 

 

Marie Wiggedal 

 

 

 

 


