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2008-01-13 – 2008-01-15
Fiskeboda

DAGORDNING
Närvarande: Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Karin Hellader (adjungerad, §1-11, 13 och
18), Monika Pettersson, Anneli Sundkvist och Daniel Svensson (ordförande)
Närvarande via telefon Hannah Säveholm (§15, 16b, 18, 19, 20a och 20b) och Anna
Wikström (§18, 19, 20a och 20b)
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av protokollförare.

Anneli Sundkvist valdes till att föra protokollet.
§ 3.

Val av justerare

Ann-Catrine Berg valdes till att justera protokollet.
§ 4.

Godkännande av dagordningen

20a: Formande av en kommitté för jakt och viltspår. 20b: Kvalregler för Cocker-VM 2008.
20c: och på Blocket.se Stående annons i Hundsport.
§ 5.

Godkännande av tidigare protokoll

Föregående mötes protokoll är justerat sedan tidigare.
§ 6.

Godkännande av tagna AU-beslut

AU nr 15. Konfirmering av beslut att låta Anna Johansson få en halvsidesannons gratis i CT
4/2007 mot att hon gör annonser för avelskonferens och årsmöte.
§ 7.

In- och utgående post

Inkommande post:
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Från Skatteverket: Meddelande om att CSK har 0 kr i skatt.
Från SSRK: Förfrågan om medlemsantal. Medlemsansvarige Ann-Catrine Bergh har
meddelat SSRK uppgifterna.
Från SKK/AK: Svar på förfrågan angående möjligheten om att ha ”känd ögonstatus” i
hälsoprogram för prcd-PRA.
Från Linda Malmsted: Ansökan om medel ur hälsofonden. Ansökan har senare dragits
tillbaka av Linda Malmstedt.
§ 8.

Kassarapport

Karin Hellander föredrar ärendet. Det noterades att resultatet ligger under budget.
Huvudsakligen beror detta på att styrelsen har haft högre kostnader. Anledningarna är att
avhopp i styrelsen samt arbetet med det nya hälsoprogrammet för prcd-PRA har krävt extra
styrelsemöten. Vidare har styrelsen haft en sammansättning som gör att resekostnaderna har
varit högre än det budgeterats. Klubben har också varit kallad till möte med SSRK vid flera
tillfällen.
En annan anledning till budgetläget är att 2007 års avelskonferens blev dyrare än väntat.
Skälet till detta är dock mycket positivt – antalet deltagare överskred kraftigt det förväntade.
§ 9.

Jubileumsåret 2008

Anders Carlsson föredrar ärendet. Jubileumsåret inleds vid årsmötet med show-utställningen
Cocker of Cockers. Jubileumskalendern säljs redan via hemsidan. Profilartiklar är under
framtagande. Club Show kommer att omges av vissa aktiviteter såsom grillfest. Förutom den
fastslagna festen i samarbete med Monica Forsander under Världsutställningen, diskuterades
övriga aktiviteter där. Samtliga CSK-arrangemang under 2008 skall ha ”jubileumskänsla”.
Det diskuterades möjligheterna att arrangera en clinic för att ta prover för prcd-PRA och FN i
samband med Club Show. Ann-Catrine Bergh uppdrogs att leta efter lämplig veterinär samt
att tala med Gunnel Adolfsson Lundgren om att ta kontakt med Antagen. Anneli Sundkvist
fick i uppdrag att kontakta OptiGen för att förhöra sig om möjligheterna att få en egen clinic.
§ 10.

Hälsoprogram prcd-PRA

Daniel Svensson föredrar ärendet. Det beslutades att den senaste tidens korrespondens med
SKK skall publiceras på hemsidan. CSK har anhållit om att få behålla ögonlysningen i form
av ”känd ögonstatus” för registrering. Detta har SKK avslagit. CSK:s styrelse arbetar för att få
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ett förändrat hälsoprogram baserat på frivillig DNA-test. Testen föreslås alltså inte vara ett
krav för att få registrera valpar. Tester gjorda på SKK:s remiss kommer utan undantag att
registreras i Hunddata. Resultat som gjorts utan remiss kommer inte att kunna åberopas.
Hälsoprogrammet skall diskuteras första dagen på avelskonferensen 16-17 februari. Från
SKK medverkar Ulla-Britt Karlmann och Helena Rosenberg. Lennart Garmer är kontrakterad
som veterinär expertis. Helena Hellström medverkar i form av SSRK:s avelsansvariga.
Moderator för konferensen är Hans Forsell.
Då den centrala registreringen är igång beslutades det att CSK:s OptiGen-lista skall läggas
ner. De registrerade resultaten för cocker spaniel finns nu lättillgängligt sammanställda i både
Rasdata och Avelsdata. Den första insamlingen av gamla OptiGen-resultat är nu avslutad, så
medlemmar som har testat utanför remiss har haft möjlighet att anmäla sina hundars resultat
till SKK. En andra insamling kommer att göras efter årsmötet 2008. Glädjande nog har hela
74 gamla resultat har inkommit.
§ 11.

Konferens

Konferenskommittén består av Theres Johansson, Anneli Sundkvist och Daniel Svensson.
Programmet är fastslaget och omfattar hälsoprogram mot prcd-PRA (se §10) på lördagen och
uppfödaretik på söndagen. Denna dag medverkar Märta Ericsson och Margareta Sundqvist.
Konferenskommittén ansvarar för framtagande av material till deltagare och föredragshållare.
Annons har publicerats på hemsidan och i CT4/2007.
Möjligheten att ta upp även hd på avelskonferensen diskuterades. Konferenskommittén fick i
uppdrag att undersöka detta.
§ 12.

Hälsofonden

De föreslagna statuterna för hälsofonden godkändes (bilaga 4). Eget plusgiro är uttaget för
hälsofonden.
§ 13.

RAS

Anneli Sundkvist föredrar ärendet. CSK lämnade in RAS till SSRK i månadsskiftet mars/april
2007. SSRK godkände dokumentet i maj och lämnade dokumentet vidare. Då åtta månader
förflutit sedan dess utan att besked har kommit från SKK/AK har Anneli Sundkvist i januari
kontaktat Karin Drotz, SKK, för att förhöra sig om hur arbetet med granskningen av RAS
fortskrider. Enligt protokoll från SKK/AK är granskare utsedd, vilket bekräftades av Karin
Drotz. Hon skall kontakta granskaren för att förhöra sig om läget och därefter meddela CSK.
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§ 14.

Samverkansavtal, sponsring

Daniel Svensson föredrar ärendet. Förslag från Royal Canin presenterades. Det beslutades att
förhandlingen skall fortsätta och att Daniel Svensson skall göra en offert från CSK. Han skall
även se över vad andra foderfabrikanter kan erbjuda samt kontakta Agria.
§ 15.

Samarbete med Jaktspaniel i Sverige (JIS)

Daniel Svensson föredrar ärendet. Ordförande i JIS Andreas Sundgren har skickat ett förslag
på gemensam viljeyttring rörande samarbete mellan JIS och CSK. Dokumentet diskuterades
och det beslutades att viljeyttringen (bilaga 5) skall skickas till SSRK samt till
Springerklubben för kännedom.
Styrelsen menar att rasen cocker spaniel har mycket att vinna på ett samarbete mellan de två
rasklubbarna. På detta sätt kan kompetenser utbytas. RAS kan vid nästa uppgradering bli mer
fullödigt. CSK:s styrelse menar därför att inga hinder finns för att bevilja JIS fullvärdigt
medlemskap i SSRK.
§ 16.

Årmöte 2008
a) Verksamhetsberättelse
Det beslutades att samtliga styrelseledamöter arbetar med sina delar av
verksamhetsberättelsen. Daniel Svensson sätter sedan samman dokumentet.
b) Verksamhetsplan och budget
Budgetförslag för 2008 togs fram (bilaga 6). Förslag på övergripande, långsiktig
verksamhetsplan skall utformas. Anneli Sundkvist och Daniel Svensson
framställer ett förslag. Samtliga styrelsemedlemmar sammanställer text om sina
ansvarsområden. Arbetet skall vara klart till 08XXXX.
c) Medlemsavgifter
Medlemsavgiften för 2009 beslutades vara oförändrad.

§ 17.

Förändringar i Årets cockrar
a) Årets allroundcocker: förändrad poängberäkning samt särskiljning av
hundar med lika poäng

Anneli Sundkvist föredrar ärendet. Med anledning av att klassindelningen i
agility har förändrats måste poängsystemet göras om. Förslag har inkommit från
Annika Olsson. Styrelsen beslutade att anta förslaget. Den nya
poängberäkningen gäller med omedelbar verkan.
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Beslutades också att om två hundar hamnar på samma poäng i tävlingen om
Årets allroundcocker skall den som har poäng i flest grenar placeras högst.
Punkten befanns vara omedelbart justerad.
b) Utvärdering av Årets viltspårcocker
Då de nya reglerna har funnits i tre år är det lämpligt att göra en utvärdering.
Denna skall rikta sig till de aktiva. Anneli Sundkvist uppdrogs att göra ett
förslag på hur utvärderingen skall gå till.
§ 18.

Motioner årsmöte 2008
a) Ändring av bestämmelser för svenskt viltspårschampionat
Styrelsen beslöt att yrka på att motionen bifalls (bilaga 1).
b) Central registrering av FN-resultat
Styrelsen beslöt att yrka på att motionen bifalls (bilaga 2).
c) Avskaffning av krav på känd HD-status
Styrelsen beslöt att yrka på att motionen bifalls (bilaga 3). Mot beslutet
reserverade sig Monika Pettersson.
d) Ändring av intervall för ögonlysning
Efter kontakt med SKK är det klart att det inte är möjligt att låta ögonintyg gälla
i två år. Systemet med ettårig giltighetstid gäller inom hela FCI. Styrelsen yrkar
därför på att motionen avslås, då genomförande ej är möjligt.
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§ 19.

Rapporter
- Ordförande
Valberedningen har meddelat att arbetet intensiverats och att många förslag har
kommit in.
- Avel
Rörande arbetet med nytt hälsoprogram för prcd-PRA inväntas
avelskonferensen.
- Utbildning
Arbetet har fokuserats på planeringen av avelskonferensen.
- Utställning
Förberedelserna för Cocker of Cockers pågår. Domare är bestämd, men hemlig.
Domare för Club Show 2009 har tackat ja: Sally Leeding (Floroyal) och Jean
Gilmore (Chavez). Datum är 19 september 2009 i Kolmården.
- Jakt
Inget att rapportera.
- Pr & info
Rasmontern på Stora Stockholm bemannades tillsammans med JIS. Arbetet flöt
mycket bra och JIS tackas för gott samarbete.
- Redaktionen
Ägarna till Årets cockrar har tillskrivits och ombetts skicka in bild och
reportage. Manusstopp för CT1/2008 är 1 februari.
- Medlemsansvarig
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1208 st.

§ 20.

Övriga frågor

a) Jakt- och viltspårkommitté
Styrelsen beslutade att tillsätta en jakt- och viltspårkommitté vars främsta uppgift skall vara
att arrangera jakt-KM och Cocker-VM (viltspårmästerskapet). Övriga uppgifter kan vara att
planera och arrangera träningar och läger med anknytning till jakt och viltspår.
b) Kvalregler för Cocker-VM 2008 och 2009
Det beslutades att 2008 års viltspårmästerskap med ett tillägg skall ha samma
kvalificeringsregler som föregående år. Detta innebär att de åtta främst placerade hundarna
från 2007 års lista är direktkvalificerade till Cocker-VM 2008. Utöver detta delas fyra wild
cards ut till fyra hundar på 2008 års viltspårlista. Dessa är de som en månad före Cocker-VM
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har högst poäng och som inte redan är kvalade. Vidare utökas Cocker-VM till att omfatta 13
ekipage, då fjolårsvinnaren är direktkvalad.
Samma kvalificeringsregler skall gälla 2009 års mästerskap. Efter det beslutar styrelsen om
eventuell utvärdering och/eller regelförändringar.
Anneli Sundkvist deltog inte i beslutet.
c) Stående annons i Hundsport och på Blocket.se
Det beslutades att lägga en återkommande annons i dels Hundsport, dels på Blocket.se.
Annonsen skall hänvisa till Cocker Spanielklubben för att styra in presumtiva valpköpare till
rasklubben och valphänvisningen. Annonseringen har tillkommit efter önskemål från de södra
lokalavdelningarna.
§ 21.

Nästa möte

Telefonmöte 080303 kl. 19.
§ 22.

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

__________________________________________

Anneli Sundkvist

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:
Ann-Catrine Bergh
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