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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEM ÖTE  

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

Anmält förhinder: Anna Wikström och Carina Östberg 

 

DAGORDNING 

§ 1.  Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.  Val av justerare. 

Anders Carlsson valdes att justera protokollet. 

 

§ 3.  Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Godkännande av tidigare protokoll.  

Protokollet från styrelsemötet 2008-03-30 och 2008-04-14 godkändes.  

 

§ 5. Godkännande av tagna AU-beslut.  

Information om fattade AU-beslut: 

• Angående kostnader i samband med möte för rasklubbar inför SSRK:s fullmäktige. 
Arbetsutskottet har beslutat att klubben finansierar en övernattning samt middag den 16 
maj för ordförande Daniel Svensson med syfte att deltaga vid möte med rasklubbar för att 
gå igenom handlingarna inför årets fullmäktige i SSRK. 

• Angående inköp av dummies. 
Arbetsutskottet har beslutat att bekosta inköp av fyra dummies att användas vid klubbens 
grundprov och grundprovskurser. Priset anges till cirka 70 kronor per styck och Hannah 
Säveholm har getts i uppdrag att göra inköpet. 
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Styrelsen beslutade att godkänna fattade AU-beslut. 

 

§ 6. In- och utgående post. 

Kicki informerar om att vi uppmanats att yttra oss om de synpunkter som framförts angående 
cocker spaniels hälsa på domarkonferensen. Styrelsen förde en diskussion om relevansen i de 
framförda synpunkterna och beslutade att Kicki får i uppdrag att ta kontakt med Karin Drotz för 
ytterligare information om hur vårt yttrande ska formuleras, samt att Kicki och Daniel formulerar 
ett förslag som läggs ut på mailen senast i början på nästa vecka för synpunkter. 

Klubben har fått en inbjudan till kurs för avelsråd i SKK:s regi den 11-12 oktober. Kicki kollar 
med Carina om hon kan gå. 

Anders har fått brev från Sandra Flemming med tack för arrangemangen runt Cocker of Cockers. 
Brevet kommer att publiceras i kommande nummer av Cockertidningen. 

 

§ 7. Rapport från kassören. 

Kassören gick igenom ekonomin och redovisade att klubbens behållning just nu är ca 220.000 
kronor.  Inga större utgifter, utan det har kommit in en del pengar. 

Fullständig kassarapport nästa månad. 

Daniel rapporterar att vi från Patent- och Registeringsverket debiterats för utgivningsbevis på 
2000 kronor. 

Anders har bett om en mer detaljerad faktura från Scandic Södertälje. 

 

§ 8. Rapport från SSRK:s Fullmäktige 2008. 

Daniel och Kicki avgav rapport från SSRK:s fullmäktige. Särskilt utrymme gavs rapporten om att 
SSRK:s avdelningar röstat emot såväl organisationsutredningens, som styrelsens förslag till ny 
mandatfördelning till fullmäktige. Rasklubbarna begärde ett extra fullmäktige med anledning av 
detta, en begäran som rasklubbarna tillsvidare dragit tillbaka eftersom att en arbetsgrupp tillsatts 
för att snabba på arbetet med ett medlemskap. 

 

§ 9. RAS fastställt. 

Förslag till kommittéer utifrån RAS. 

Inga förslag varför punkten hänskjuts till nästa möte. 
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Information om ny forskning på SLU angående HD-röntgen har presenterats. Daniel pratar med 
Carina med avsikt att hon undersöker saken närmare. 

 

§ 10. Ansökningar till SKK 

Ansökan angående central registrering av DNA-test för FN, avskaffande av krav på känd HD-
status och hälsoprogram för prcd-PRA är överlämnade till SSRK för vidare behandling och 
överlämnande till SKK. Frågan om nytt hälsoprogram för prcd-PRA finns med på SKK:s 
Avelskommittés dagordning den 28 maj och förhoppningen är att komma igång med nytt 
hälsoprogram för PRA redan före sommaren. 

 

§ 11. Kommittéer 

Inga rapporter från kommittéer 

 

§ 12. Rapport 
- Ordförande. 

Marie Johansson är vidtalad som webbmaster. Hon har tidigare varit valpförmedlare och är villig 
att åta sig uppdraget som klubbens webbmaster.  
Beslutades att delegera Marie Johansson uppgiften som klubbens webbmaster. 
Med anledning av Gunnel Adolfsson Lundgrens bortgång beslutades att uppdra åt Anders att på 
klubbens vägnar skicka kondoleansbrev till Gunnels familj, samt att skicka blommor till hennes 
bår. 

- Avel.  
Ingen rapport förelåg. 
 

- Utbildning. 
Hannah har börjat skissa på en genetikutbildning, men har inget färdigt förslag ännu.  
Övriga utbildningar som planeras är utbildningar inför grundprov. 

 
- Utställning.  

Angående Club Show rapporterade Anders om inbjudan, anmälningar, domare och deras 
flygresor. Vidare planeras klubbens utställningskommitté att samlas redan på fredagskvällen för 
att förbereda. Royal Canine är huvudsponsor men det behövs fler sponsorer som skänker priser. 
De som skänker priser publicerar vi på hemsidan och i katalogen.  
 

- Jakt.  



 

STYRELSEMÖTE 

2008-05-19, KL.19:30 

 

 

Justerandes signatur 
|         |         |         |         

 

Hannah rapporterar att det kommer att anordnas en grundprovskurs i Göteborgstrakten. 

Beslutades att ge viltspårs- och jaktkommitten i uppdrag att anordna ytterligare en jaktkurs med 
inriktning på grundprov. 
Eva rapporterade ifrån helgens just genomförda grundprov att arrangemanget varit lyckat och att 
alla varit jättenöjda.  
Det finns nu två nya auktoriserade domare för grundprov genom Ingrid Widmark och Eva Skog. 

 
- Pr & info.  

Inget rapporteras. 
 

- Redaktionen  
Nästa nummer av Cockertidningen består av 38 sidor. Anna Johansson jobbar nu med materialet. 
Vi har bytt tryckeri, tillbaka till samma tryckeri som tryckt tidningen tidigare. 
Fredag 30 maj går tidningen i tryck. Kommer att nå medlemmarna 15 juni. 
Ur innehållet rapporteras att det finns mycket om jakt och viltspår. Det behövs mer om avel och 
uppfödning. 
 

- Medlemsansvarig. 
Ann-Catrine rapporterar att det har tillkommit 20 nya medlemmar under april månad.  
Många medlemmar betalar flera månader för sent. Fråga ställs om vi skickar påminnelser till 
dessa så att vi inte tappar medlemmar men det finns ett tidigare styrelsebeslut om att vi inte ska 
skicka påminnelser eftersom att det skulle kosta för mycket. 

 

§ 13. Övriga frågor 

Hedersmedlemmar 

Daniel berättar att han i samtal med Tommy Winberg (var med och bildade cockerklubben) som 
sagt att Gerd Flykt Pedersen lär vara hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar skall bjudas in till 
club show 

Lilian Öhrström 

Daniel tar ansvar för att skriva ett brev till Gerd 

Utökat rasregister 

Anders tar ansvar för att ringa upp och fråga vilket intresse hon har i rasen. 

Actionlistan 

Daniel och Kicki får i uppdrag att upprätta en actionlista. 
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§ 14. Nästa möte   

9 juni kl 19.30 

 

§ 15. Mötet avslutas  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:  __________________________________________ 

Kicki Bro 

 

Ordförande:   __________________________________________ 

Daniel Svensson 

 

Justeras:   __________________________________________ 

Anders Carlsson 

 


