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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2007-
11-15 (TELEFONMÖTE) 

 

Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson (från §11), 
Monika Pettersson, Anneli Sundkvist, Hannah Säveholm och Anna Wikström 

 

Anmält förhinder: Karin Hellander, Maria Skinner 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av protokollförare. 

 

Anneli Sundkvist valdes till att föra protokollet. 

 

§ 3. Val av justerare. 

 

Hannah Säveholm valdes att justera protokollet. 

 

§ 4. Godkännande av dagordningen.  

 

17a. Avelskonferens 2008. 

 

§ 5. Godkännande av tidigare protokoll.  

  

Hänskjuts. 

 

§ 6. Godkännande av tagna AU-beslut.  

 

AU nr 12: Beslut om ändring av årsmötesdatum till 080329 
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AU nr 13: Beslut om att arrangera ett grundprov för spaniels 080517-080518 i Matfors. 
Ansvarig från CSK:s styrelse jaktansvarig Hannah Säveholm som kontaktar Torbjörn 
Augustinsson. 

 

AU nr 14: Konfirmering av firmatecknare till postgirot.  

 

§ 7. In- och utgående post. 

 
Inkomna skrivelser: 
 
De omtryckta jaktprovsreglerna för spaniel 
Motion 1: Ändring av bestämmelser för svenskt viltspårprovchampionat / T. Brandwold 
 
Utgående skrivelser: 
 
Valberedning + de aktiva föreningarna har fått föreningsteknikboken av J.Wigdell 
SKK:S klubbförsäkring skickad till Cocker Sydväst, Sydost, Västerbotten 
Bekräftelse till motionär T. Brandwold 
Omtryckta jaktprovsregler för spaniel har skickats till jaktansvarig Hannah Säveholm samt till 
Bert Andersson, sekreterare i JIS 

 

§ 8. Sekreterare avgår. 

 

Maria Skinner har via mail 071114 meddelat att hon p.g.a. försämrad hälsa tvingas lämna sitt 
uppdrag som sekreterare. Suppleant Ann-Catrine Bergh går in som ordinarie ledamot i 
styrelsen. Det diskuterades möjligheten att adjungera en sekreterare fram till årsmötet. Daniel 
Svensson tillfrågar personer efter förslag.  

Anneli Sundkvist kontaktar Maria Skinner för att hämta arkivmaterialet.  

 

§ 9. Omkonstituering av AU. 

 

AU består fr.o.m. dagens möte av Daniel Svensson (ordförande), Anneli Sundkvist (vice 
ordförande) och Monika Pettersson (kassör). 
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§ 10. Kassarapport. Kort genomgång av läget. 

 

Karin Hellander har bifogat skriftligt underlag. Enligt kassörens redovisning ligger det 
förväntade resultatet f.n. ganska nära budget. Läget är m.a.o. gott.  

 

§ 11. Hälsoprogram Prcd-PRA. 

 

SKK har uttryckt en önskan att få in gamla resultat så fort som möjligt. Daniel Svensson har 
kontaktat SKK för att kontrollera om det även finns möjlighet att ha ett uppsamlingsheat för 
insändande av resultat efter årsmötet. Under förutsättning att detta går igenom kommer första 
deadline att vara 071231 och deadline för uppsamlingsheatet 080430. Efter detta datum är det 
inte möjligt att få gamla resultat centralt registrerade hos SKK. 

OptiGen har klargjort att de samkörningar av andra generationens markörtest (A1, B1, C1) 
och gentester (Normal/clear, Carrier, Affected) på cocker spaniel har stämt överens. Mot 
bakgrund av detta beslutades att även andra generationens markörtester kan föras in i SKK:s 
register.   

Ett förslag till nytt hälsoprogram diskuterades. Detta skall skickas till SKK för kommentarer 
och därefter publiceras på hemsidan och användas som diskussionsunderlag med 
medlemmarna. Förslaget omfattar bl.a. frivillig DNA-test med central registrering.  

 

§ 12. Jubileumsåret 2008 

 

Anders Carlsson föredrar ärendet. Diskussion om profilartiklar. Det beslutades att beställa 
300 exemplar av den 18-månaderskalender som Hannah Säveholm har arbetat fram. Anders 
Carlsson tar fram prisuppgifter på pins och nummerlappshållare. De sistnämnda skulle kunna 
vara minnespriser till samtliga utställare på Club Show 2008. Beslut om pins hänskjuts till 
AU, då offert saknades vid mötet.  

 

Cocker Of Cockers 080329: Det beslutades att ingen anmälningsavgift skall tas ut. Förslag på 
att trycka upp minneskatalog diskuterades.  

 

§ 13. Rasmontrar 

 

Daniel Svensson föredrar ärendet. Rasmontern på Stora Stockholm sker i samarbete med 
Jaktspaniels i Sverige (JIS). Montern bemannas från centralstyrelsen och JIS. F.ö. beslutades 
att de lokalavdelningar som deltar på mässor får låna profilartiklar från CS och sedan 
återbetala självkostnadspriset för sålda varor. Vinsten behåller lokalavdelningen själv. Till My 
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Dog-montern, som sköts av Västra avdelningen, kommer bl.a. kalendrar att finnas 
tillgängliga. Förhoppningen är att detta skall underlätta för lokalavdelningarna att deltaga på 
mässor.   

 

§ 14. SSRK har sammankallat till möte mellan SSRK, CSK, SSK och JIS. 

 

Daniel Svensson föredrar ärendet. Anneli Sundkvist ersätter Hannah Säveholm vid mötet. Det 
diskuterades det diskussionsunderlag som har arbetats fram. Det beslutades att sända 
materialet till övriga berörda föreningar.  

 

§ 15. Rapport 

- Ordförande 

Mötesordförande skall bjudas in till årsmötet. Daniel Svensson gavs i uppdrag att ta fram 
förslag. 

- Avel  

Diskussion om den långa handläggningstiden för central registrering av fall av renal dysplasi. 
Monika Pettersson kontaktar Katarina Stenshamn för att få information om hur införandet av 
den nya remissen fortskrider. 

- Utbildning  

Det beslutades att Anneli Sundkvist och Hannah Säveholm skall ta fram underlag för 
utbildningsåtgärder för cockerägare som vill starta på grundprov för spaniel.  

- Utställning  

Domare till 2009 års Club Show har tackat ja. Anders Carlsson arrangerar avtalen i samband 
med Englandsresa i december. Utställningskommittén arbetar självständigt fram regler för 
Cocker Of Cockers. Det beslutades att påbyggnad av vandringspriset till BIS-vinnaren på 
Club Show skall ske så att ytterligare vinnares namn får plats. 

- Jakt  

Jakt-KM hölls föregående helg. Positiv respons har kommit in från deltagare.  

- Pr & info  

Se §13. 

- Redaktionen 

Tidningen ligger hos layoutaren. Beräknat utgivningsdatum enligt planering. Det beslutades 
att medlemsregistret ej skall vara med i tidningen, bl.a. p.g.a. PUL.  

- Medlemsansvarig. 

Medlemsantal ca 1700.  



 

TELEFONMÖTE 

2007-11-15, KL.20:00 

 
 

§ 17. Övriga frågor 

 

17a, Avelskonferens 2008 

 

Det beslutades att Anneli Sundkvist och Daniel Svensson skall ta fram ett förslag på ett 
program för en tvådagars avelskonferens 080216-080217. Lördagen skall ägnas helt åt 
diskussion av det nya hälsoprogrammet för PRA. Ulla-Britt Karlman, Helena Rosenberg, 
(SKK) och Helena Hellström (SSRK) har redan tackat ja till att medverka.  

 

§ 18. Nästa möte  

 

080111-080113. Förslag på lokal: Fiskeboda konferenscentrum, Katrineholm. Daniel 
Svensson bokar. 

 

§ 19. Mötet avslutas   

 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

Daniel Svensson, ordförande  Anneli Sundkvist, protokollförare 

 

 

 

 

 

Hannah Säveholm, justerare 


