TELEFONMÖTE
2008-03-03, KL.20:00

DAGORDNING
Närvarande: Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Anneli Sundkvist, Monika Pettersson,
Daniel Svensson (ordförande) och Hannah Säveholm
Anmält förhinder: Karin Hellander
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Val av protokollförare
Anneli Sundkvist valdes att föra protokollet.

§ 3.

Val av justerare
Hannah Säveholm valdes att justera protokollet.

§ 4.

Godkännande av dagordningen
Godkännande av dagordningen. §14a: Klagomål från medlem angående
omnämnande på annan medlems hemsida. §14b. Fråga om redovisningssystem
för profilvaror.

§ 5.

Godkännande av tidigare protokoll
Föregående protokoll är justerade sedan tidigare. Motionssvaren behandlas
under §12.

§ 6.

Godkännande av tagna AU-beslut
AU 2008/1: Beslut att beställa nummerlappshållare. AU 2008/2: Beslut att
skicka Monika Pettersson och Hannah Säveholm på ögonkurs på SLU. AU
2008/3: Beslut att Anders Carlsson förhandlar med tryckerier angående CT12008. AU 2008/4: Beslut att Anna Wikström ordnar rosetter och pokaler till
Cocker of Cockers.
Styrelsen godkände AU-besluten

§ 7.

In- och utgående post
Inkommande post: Royal Canin, marknadföring Cocker-foder. Utökat
rasregister, Eva Borg. Daniel Svensson svarar Royal Canin. Ärendet rörande
utökat rasregister bordlades. Anders Carlsson kontaktar Eva Borg.
Utgående post: Viljeyttring rörande samarbete CSK-JIS (bilaga 1) har skickats
till SSRK.
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§ 8.

Kassarapport
Revisionen för 2007 ännu ej klar. Dock är det klart att vi 2008 ligger på plus i
förhållande till budget.

§ 9.

Konferensen, sammandrag
Sammandrag av konferensen (bilaga 2) skall publiceras på hemsidan.
Utvärderingen var generellt positiv. Önskemål på att konferens avhålls varje
eller vartannat år.

§ 10.

Jubileumsåret 2008
Cocker Of Cockers:
Anders Carlsson föredrar ärendet. Hotellpriserna ligger fast, men tyvärr har
matpriserna höjts. Ca 40 hundar har anmälts. Diskussion om arrangemanget.
Världsutställningen:
Diskussion om att skänka priser till WW-vinnande cockrar hänsköts till nästa
möte.

§ 11.

Årmöte 2008
Daniel Svensson föredrar ärendet. Årsmötes-avdelning har gjorts på hemsidan.
Verksamhetsberättelsen färdigställs inom de närmaste dagarna.
Förslag på nya hedersmedlemmar i CSK: Gunnel Adolfsson Lundgren och Per
Klasson. Dessa två är de av de ursprungliga grundarna som ännu ej är
hedersmedlemmar.

§ 12.

Motionssvar
Motionssvar 1, 2 och 4 är klara. Motionssvar 3 behöver ännu komplettering.
Samtliga publiceras inom kort på hemsidan.

§ 13.

Rapporter
- Ordförande: Daniel Svensson föredrar ärendet. Valberedningen har meddelat
att ett komplett förslag till styrelsen 2008 nu finns.
- Avel: Monika Pettersson föredrar ärendet. Vissa samtal med frågor om
parningar har inkommit.
- Utbildning: Anneli Sundkvist föredrar ärendet. Brevväxling med SKK i fråga
om RAS fastställande har skett. Ett bidrag på 10000 för grundprovsverksamhet
har beviljats från Garantifonden.
- Utställning: Anders Carlsson föredrar ärendet. Förberedelser pågår inför
Cocker of Cockers.
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- Jakt: Hannah Säveholm föredrar ärendet. Domare Rolf Näslund klar till
grundprov, enkelt vattenprov och vattenprov 18 maj. Eva Skog och Ingrid
Widmark har kontrakterats för utbildning 17 maj. Eva Skog, Hannah Säveholm
och Ingrid Widmark deltar i SSRK:s grundprovsutbildning kommande helg.
Ansökan skall göras om att hålla ordinarie jaktprov i Västernorrland hösten
2008.
- Pr & info: Daniel Svensson föredrar ärendet. Annons skall läggas in på
blocket.se med hänvisning till CSK:s valpförmedling.
- Redaktionen: Anna Wiksröm föredrar ärendet. Jubileumsnumret skall komma
enligt tidtabell i mitten på mars. Annonsintäkterna är omfattande, varpå numret
kommer att ligga väl i förhållande till beräknad budget.
- Medlemsansvarig. Ann-Catrine Bergh föredrar ärendet. Ny kategori behövs för
hedersmedlemmarna.
§ 14.

Övriga frågor
14a. Klagomål från medlem angående omnämnande på annan medlems
hemsida. Diskussion runt ärendet. Daniel Svensson kontaktar brevskrivaren med
rekommendation att förhöra sig med SKK i ärendet.
14b. Fråga om redovisningssystem för profilvaror. PR & info-ansvarig sköter
utlämning av profilvaror.

§ 15.

Nästa möte
080328-080329. Plats: Scandic Södertälje.

§ 16.

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

__________________________________________

Anneli Sundkvist

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:
Hannah Säveholm
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