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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEM ÖTE 2008-04-
14 (TELEFONMÖTE) 

Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, 
Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson, Anna Wikström och Carina 
Östberg 

Anmält förhinder:  Eva Skog 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av justerare. 

Hannah Säveholm valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 3. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Godkännande av tidigare protokoll.  

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte. 

 

§ 5. Godkännande av tagna AU-beslut.  

Ordförande meddelade att det inte fattats några beslut av styrelsens AU.  

 

§ 6. In- och utgående post. 

- Ann-Catrine: Resultat på en cocker som genomgått MH. Beslutades att Daniel ser till att 
info kommer ut på hemsidan angående MH och att MH-resultatet sänds till sekreterare för 
arkivering. 

- Kicki: Sammanställning från viltspårssäsongen 2007 som Anneli Sundkvist gjort. 
Beslutades att sammanställningen läggs ut på hemsidan. 

- Anna: En annonsör har reklamerat sin annons i Jubileumsnumret eftersom att den inte blivit 
som förväntat i tryck. Anna har beklagat det inträffade till annonsören som kompenseras med 
en ny annons. 

- Klubbens material till Apportören 2/08. Hannah ansvarar för att ta fram två bilder och 
Daniel ansvarar för det skrivna materialet. 
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§ 7. Rapport från kassören. 

Anna-Carin rapporterar att hon precis har satt sig in i kassörsarbetet och att en mer utförlig 
rapport kommer på nästa möte. Anna-Carin har uppmärksammat att klubbens konton inte är 
räntebärande och frågar om det följer några speciella regler. Beslutades att Anna-Carin ska 
kontrollera det med klubbens revisorer. 

Diskuterades behovet av att säkerhetskopiera klubbens bokföring och hur kassörens material 
kan föras vidare när kassörsposten byter befattningshavare. Förslag på att klubben köper in en 
extern hårddisk för att säkerhetskopiera bokföringen. Beslutar enligt förslag. 

 

§ 8. Årsmötet 2008. 

- Reflektion kring Årsmöte 2008 

Anders tackar alla som hjälpte till vid årsmötet och gjorde Cocker Of Cockers 2008 till ett 
uppskattat inslag under kvällen. Daniel berättar att har också fått mycket positiv respons av 
arrangemanget och att det redan framförts önskemål om att det blir ett återkommande 
arrangemang. 

- Ansökningar till SSRK och SKK 

Daniel informerar om att han håller på att färdigställa skrivelser till SSRK utifrån de fattade 
årsmötesbesluten om; Hälsoprogrammet, HD, viltspårschampionat och central registrering av 
FN. 

 

§ 9. RAS 

Daniel rapporterar att vi fått förhandsinformation om att RAS skulle fastställas av SKK:s 
Avelskommitté den 2 april, men vi har inte fått bekräftat att så skett ännu.  

När RAS är fastställt skall vi tillsätta en hälsokommitté som bl a ska arbeta med HD-frågan. 
Diskuteras vilka personer som kan arbeta i hälsokommittén. Frågan hänskjuts till nästa 
styrelsemöte. 

När det gäller utbildning föreslår Hannah att vi skapar ett självstudiematerial med information 
om grundläggande genetik. Beslutar att Hannah får i uppdrag att börja arbeta fram ett 
lättförståeligt material som ger valpköpare hjälp att hantera den information som ges.  

Ang cockerspanielns mentalitet diskuterades huruvida MH är applicerbart på spaniel. 
Framförs att Goldenklubben tagit fram en egen funktionsbeskrivning. Konstateras att det finns 
ett behov av att kunna mäta cockerspanielns temperament. 

Diskussionen om det fortsatta arbetet med RAS avslutas med att vi konstaterar att den 
tilltänkta hälsokommittén sannolikt har behov av flera olika undergrupper som arbetar med 
olika frågor, men att vi nu avvaktar till dess att RAS fastställts. 

 

§ 10. Kommittéer 
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Jakt- och viltspårskommitté: Hannah, Eva och Anneli har planerat en kurs för jaktintresserade 
29/8 – 31/8 där det finns plats för 8 deltagare. Kursens planering redovisas. Beslutas att 
anordna kursen enligt uppgjort förslag med ett konstaterande att det finns medel från SSRK:s 
garantifond om kursen mot förmodan inte skulle locka fullt antal deltagare. 

Eva och Hannah har haft telefonmöte med Fieldklubben angående jakt-KM. Fieldklubben 
kommer att anordnar jakt-KM i slutet av augusti som Cockerklubbens medlemmar också får 
vara med på. Rapporteras att årets viltspårsmästerskap för cocker planeras gå av stapeln i 
göteborgstrakten.  

Utställningskommitte: Beslutas att utse Daniel, Anders, Carina och Anneli till 
utställningskommitté. 

 

§ 11. Fullmäktige 2008 

Daniel informerade om SSRK:s funktionärsträff där det presenterats en 
organisationsutredning som utgått från endast ett medlemskap gällande både rasklubb och 
SSRK. Tanken är att medlemskap i rasklubb ska bli 100 kr dyrare och att det också ska 
inkludera medlemskap i SSRK. Den väsentliga skillnaden med förslaget är att rasklubbarna i 
framtiden blir de som i styr SSRK, vilken idag i huvudsak styrs av sina lokalavdelningar. På 
årets fullmäktige förväntas ett principbeslut fattas om att sjösätta delningen år 2010. Beslut att 
klubbens delegater ska rösta för principbeslutet om ett medlemskap.  

 

§ 12. Rapporter 
- Ordförande. I samband med att en ny väg för SSRK:s organisation diskuterats med bara ett 
medlemskap har Jaktspaniel i Sverige, JIS beslutat avvakta med att ansöka om medlemskap i 
SSRK. JIS har istället föreslagit en associering och Daniel informerar styrelsen om tanken 
med det.  
- Avel. Carina rapporterar om ett nyregistrerat PNP-fall.   
- Utställning. Club Show anordnas 20 september på Skogsvikens konferens vilket ligger i 
närheten av Kolmården. Anders planerar anmälan och information till utställare. Beslutas att 
anmälningsavgiften ska vara 250 kr. Familjen Staaf gör kataloger. Föreslås att 
utställningskatalogen får svart omslag med guldtext. Anders arbetar vidare med att få fram 
ringsekreterare. Hannah anmäler sig att arbeta utanför ringen. På lördagskvällen blir det supé 
på Sjöstugan. Det finns plats för uppställning av husvagnar o dyl. Med anledning av 
jubileumsåret föreslår Anders speciella certrosetter, BIR och BIM osv. Diskussion angående 
sponsorer. Kostnaderna för domare osv delas med Östergötlands cockerklubb. Planeras en 
grillunch, vilken Eva föreslås ansvara för. 
- Redaktionen. Anna informerar om att nästa nummer av Cockertidningen har manusstopp 2 
maj vilket också ska påminnas om på hemsidan. I detta nummer planeras reportage från 
konferensen, årsmötet och från Cocker of Cockers. Daniel skriver om årsmötet, Kicki om 
avelskonferensen och Anna om Cocker of Cockers. Anna undrar om styrelsen ska presenteras 
i tidningen el om det räcker med bild. Beslutar att det räcker med bild. Anna Johansson och 
Marie Kindstedt kommer att arbeta med layout i tidningen. En lokalavdelning kommer att 
presenteras i varje nummer och planen är att det i detta nummer blir lokalavdelningen i 
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Uppsala. Planer finns på att byta tryckeri för att få bättre kvalitet. Diskussion om 
portokostnader för tidningen. 
- Medlemsansvarig. Anna-Catrine rapporterar att det är flera medlemmar som betalat dubbel 
avgift samt att någon inte skrivit sitt namn på inbetalningskortet. Under mars månad har 
klubben fått 31 nya medlemmar. Diskussion om hur vi ska arbeta med att behålla våra nya 
medlemmar. Förslag på att undersöka hur Tollarklubben, som haft samma problem, arbetar 
med frågan. Synpunkt framförs om att det är lokalavdelningarnas aktiviteter som avgör om 
nya medlemmar stannar kvar.  

 

§ 13. Övriga frågor 

Daniel informerar om planerna på att en actionlista ska ta i bruk. Där ska allt som ska göras 
finnas. Actionlistan kommer att ligga på nätet. 

 

§ 14. Nästa möte   

Nästa möte planeras måndag 19 maj kl.19.30. Webblösningen för mötet ska vara klar då. 

  

§ 15. Mötet avslutas  

Ordförande avslutade mötet.  

  

 

Vid protokollet:  __________________________________________ 

Kicki Bro 

 

Ordförande:   __________________________________________ 

Daniel Svensson 

 

Justeras:   __________________________________________ 

Hannah Säveholm 

 

 


