Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens möte 2007-08-07
Plats: Klysna, Ervalla
Närvarande: Kari Haave, Monika Pettersson, Anneli Sundkvist (tom § 16), Maria Skinner,
Daniel Svensson (från § 9 )
Tjänstgörande suppleanter: Ann-Catrine Bergh, Anna Wikström (§ 1-8 samt 17-28)
Anmält förhinder: Anders Carlsson (§ 11 c), Hannah Säveholm (fanns tillgänglig vid behov
via telefon)

§ 1

Mötets öppnande
Kari öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Val av justerare
Till justerare utsågs Anneli Sundkvist.

§ 3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4

Godkännande av tidigare protokoll
Tidigare protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kassarapport
Kassarapporten gicks igenom och noterades även att bidraget från SKK till
avelskonferensen som hölls i februari innevarande år nu kommit CSK tillhanda.

§ 6

In- och utgående post
- Förfrågan från ägare till PRA-drabbad hund
Monika P kontaktar ägaren.
-Skrivelse från medlem ang. avelsfrågor/handhundsanvänding samt MH-tester.
Anna W svarar medlem.
-Inkommit skrivelse från SSRK om ändrade regler för valpar på
inomhusutställningar
Maria svarar innan 15 oktober 2007
-Info från SKK/UK
-Brev från två domare som vill utöka sitt rasregister med Cocker Spaniel
Kari tillskriver ena domaren och det andra ärendet är redan SSRK tillhanda

§ 7

Jubileumsår
År 2008 är det 30 år sedan Cocker Spanielklubben bildades.
En jubileumskommitté bildades bestående av Jane Jarefors och Gunnel
Adolfsson-Lundgren.

§ 8

Arbetsrutiner, -roller och –uppgifter
Sekreterare svarar på styrelsemailen och fördelar svarandet inom styrelsen eller
till den som det gäller.
Kopior på det som skickas in till och ut från CSK/CSK:s styrelsemedlemmar ska
skickas till sekreterare för information och arkivering.

§ 9

Cocker Tidningen
Anna W rapporterade om hur arbetet med nummer 3 fortskred. Allt material är
klart och skickat till layoutaren. Mao så håller tidsplaneringen!
Det har inkommit många positiva kommentarer om ”nya” CockerTidningen men
även några kritiska röster har hörts.

§ 10

Grundprov 2008
Styrelsens mål är att arrangera två grundprov 2008, varav ett ev. i
Sundsvallstrakten under våren nästkommande år.
Maria tillskriver SSRK om detta.

§ 11

Kommittér – lägesrapport och förslag.
a) Jakt
se § 10
b) Viltspår
Diskuterades hur utvärderingen av ”Cocker-VM” skall se ut och vilket
tidsperspektiv som gäller. Inga beslut togs.
c) Utställning
En utställningskommitté bildades bestående av Anders (sammankallande), AnnCatrine.
d) Utbildning
Planer på uppfödarutbildning finns, men fn avvaktar vi hur det nya
hälsoprogrammet kommer att utformas.
e) Avel
Ett nytt PRA-fall samt ett nytt fall av PNP har kommit styrelsen till känna.
Ägaren till den PRA-drabbade hunden har tillskrivit CSK och ansökt om att få
ett Optigen-test bekostat för att ytterligare bekräfta diagnosen. Ägaren kommer
att ersättas för sina utgifter i samband med detta antingen av CSK eller SKK.

§ 12

Uppfödarutbildning och etiska riktlinjer
Diskuterades hur en eventuell framtida uppfödarutbildning bör utformas. Inga
beslut togs utan frågan tas upp igen vid senare tillfälle.

§ 13

Hälsofrågor
Den 3 september håller SKK/AK ett möte där man bl a tar upp CSK’s ansökan
om ett tillfälligt hälsoprogram fram till årsmötet i mars 2008.
Sammanfattningsvis ser det tillfälliga hälsoprogrammet ut så här:
Frivillig central registrering av Optigen-resultat avseende prcd-PRA
Tillfällig lättnad angående användande av Optigen carrier-klassade avkommor
till kliniskt diagnosticerade prcd-PRA-hundar enligt SKK’s gällande kriterier
Bibehållande av obligatorisk ögonlysning

Styrelsen inväntar nu Svenska Kennelklubbens beslut.
§ 14

Rapportering från mötet med SSRK, JIS, ESS och CSK
Daniel redogjorde för mötet under pragraf 11 a.

§ 15

Utbildning av domare och provledare för grundprov spaniels
Hittills har en ansökan inkommit.

§ 16

Hemsidan
Beslutades att Daniel är webbansvarig och Maria Åslund webbmaster fram till
årsmötet 2008.

§ 17

Årsmötet 2008
Konstaterades att det är hög tid att börja planera för det och besluta datum och
plats.
Maria undersöker om det är möjligt att förlägga det till Scandic Södertälje den 8
mars 2008.

§ 18

Vidareutbildning av exteriördomare
Se § 6

§ 19

Listan över examinatorer/aspirantdomare
Styrelsen skickar in namnförslag till sekreteraren senast 15/8 för
sammanställning.

§ 20

Motion från Labrador, Flatcoated Retriever och Golden-klubbarna till
SSRK:s fullmäktige 2008
Styrelsen ser positivt på motionen och önskar presentera den på årsmötet 2008
för förankring bland medlemmarna.

§ 21

Hanhundslistan
Då timmen blivit mycket sen kom vi överens om att ta upp frågan på ett senare
möte.

§ 22

Allaktivitetslägret
Daniel berättade att det inkommit 11 anmälningar till dags dato.
Daniel och Kari finslipar detaljerna tillsammans inför lägret.

§ 23

Club Show 2009
Förslag på domarnamn ska vara SSRK tillhanda senast 31/10 2007.

§ 24

Club Show 2010
Konstaterades att det är dags att börja planera inför även denna utställning.

§ 25

Actionlistan
Listan gicks igenom och utförda uppgifter bockades av och nya lades till.

§ 26

Övriga frågor
Planer finns på att ta fram en ny blankett som uppfödaren kan skicka med
valpköparen så det blir enklare och kanske mer inbjudande att gå med i Cocker
Spanielklubben.

§ 27

Nästa möte
Kommer att hållas den 10 september kl. 20.00 som ett telefonmöte.

§ 28

Mötets avslutande
Kari avslutade mötet och önskade alla en säker färd hemåt!

Vid protokollet:

____________________________
Maria Skinner
Sekreterare

____________________________
Kari Haave
Ordförande

____________________________
Anneli Sundkvist
Justerare

