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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE
Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh,
Anders Carlsson, Anna Wikström, Anna-Carin Johansson och Eva Skoog
Anmält förhinder: Hannah Säveholm och Carina Östberg

DAGORDNING
§ 1.

Mötets öppnande.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av justerare.

Anna Wikström valdes att justera dagens protokoll.
§ 3.

Godkännande av dagordningen.

Beslutade att godkänna dagordningen.
§ 4.

Godkännande av tidigare protokoll.

Inga protokoll redovisades.
§ 5.

Godkännande av tagna AU-beslut.

Inga AU-beslut är fattade.
§ 6.

In- och utgående post.

1. Daniel rapporterar att han i telefonsamtal med Karin Drotz på SKK fått meddelande om att
nya hälsoprogrammet för PRA redan trätt i kraft, trots att CSK inte nåtts av det formella
beslutet ännu.
2. Daniel rapporterar att alla spanielklubbar ska ha möte på onsdag.
§ 7.

Rapport från kassören.

Anna-Carin går igenom den ekonomiska redovisningen och utfall per 2008-06-12. Utfall,
resultat- och balansrapport biläggs protokollet.
Anna-Carin har flyttat över klubbens konton till det Nordea kontor hon jobbar på och kontona
får 3,34% ränta. Daniel föreslår att räntan används till att betala lokalavdelningarnas
försäkringar vilket med 12 aktiva avdelningar skulle innebära en kostnad på 7200 kr.
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Diskuterar vilka saker som bör stöttas hos lokalavdelningar. Problem att hitta folk som är
beredd att arbeta i en lokalavdelning. Kan bidrag från huvudklubb göra människor mer
engagerade? Nya entusiastiska människor från den breda massan behövs och inte bara de som
vill ordna en utställning per år.
Beslut att avvakta med Daniels förslag.
§ 8.

Avelsråd.

Klubbens avelsråd Carina Östberg har meddelat att hon pga. tidsbrist och hälsoskäl väljer att
avgå som ledamot och avelsråd i Cockerklubben.
Diskuterat avelsrådets roll och arbetsbelastning.
Inför uppgiften att rekrytera ett nytt avelsråd har diskussion förts om vad som krävs för att
vara avelsråd. Styrelsen är överens om att personen ska vara väl insatt i RAS,
hälsoprogrammen och kunna driva avelsfrågorna långsiktigt.
Beslut att tillfråga Anneli Sundkvist som avelsråd och att fråga Ingrid Widmark om att ta över
Annelis uppdrag som viltspåransvarig. Daniel pratar med Anneli och att Eva pratar med
Ingrid.
§ 9.

Inför Världsutställningen.
•

Monica Forsanders fest

Förra styrelsen beslutade att vi ska vara medarrangör vid Monicas fest. Anders föreslår att
klubben bjuder på bål. Beslut att vi står för bål och håller med lite priser.
•

Utställningen, monter.

Vi har ingen monter för det är det bara SKK och de inhemska raserna som har montrar.
Daniel planerar att ha ett trimbord där vi säljer våra artiklar. Jubileumsnumret kommer att
finnas för försäljning. Daniel gör ett informationsblad. A-K föreslår att det finns info om vår
Club Show.
§ 10.

Kommittéer

- Avel
Daniel informerar om remiss ang SKK:s valpförmedling. Beslut att översända remissvar
enligt uppgjort förslag.
Med avelskonferensen och årsmötet i ryggen borde vi komma till skott vad gäller
valpförmedlingen. Vi behöver då ta ställning till bl a: om klubben ska ha eget
ögonlysningskrav, om grundprovet ska betraktas som ett mentaltest på cocker och kunna vara
en merit för att få stå på valplistan. Konstaterar att det behöver tydliggöras vad som är
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skillnaden mellan registreringskraven och vad som klubben rekommenderar. Vi behöver
bestämma oss för om alla krav ska vara kvar eller om allt ska släppas fritt.
På avelskonferensen pratade vi om att höja ålder på tiken till 18 månader vid parning, vilket
nu också är Jordbruksverkets riktlinjer. Beslutar att ändra klubbens valphänvisning till lägst
18 månader vid parning och i övrigt anpassa valphänvisningen till det nya hälsoprogrammet
för prcd-PRA.
§ 11.

Rapporter
- Ordförande.
Daniel har haft mycket kommunikation med övriga rasklubbar inom SSRK utifrån ett
medlemskap i SSRK och rasklubb. Lång diskussion om hur ett förhöjt medlemskap kan
tänkas påverka viljan att vara medlem.
- Utställning.
Daniel rapporterar att han och Anders tagit in Anneli i utställningskommittén.
- Jakt.
Eva rapporterar att grundprovet gick väldigt bra. Eva och Ingrids aspiranttjänstgöring, 28 juni
klara. 15-17 augusti är prel klara.
KM i samarbete med Fieldklubben är nedlagt. Jaktkommittén arrangerar det själv, Eva dömer
10 augusti.
SSRK VN har frågat om Cockerklubben kan hålla en grundprovskurs. Eva har gjort en budget
för det, 5-6 ggr, markhyra 1500 kr och fågel 1500 kr. Eva kollar om det går att få kursmaterial
från studiefrämjandet.
Ev kan vi göra en skrivelse till garantifonden och be om pengar för ytterligare utbildning för
jaktlig verksamhet.
- Redaktionen
Tidningen är försenad p g av att tryckeriet inte fått e-post med kundnummer. Anna Johansson
har lagt ner mycket arbete på programmet som tidningen redigeras med och gjort ett jättebra
jobb. Tidningen beräknas komma nästa vecka.
. Medlemsansvarig.
Klubben har fått 12 nya medlemmar under maj månad.
Information om att lokalavdelningarna i Västmanland och Södermanland har slagits samman
och kallas i fortsättningen för Mälardalen.
§ 12.

Övriga frågor

Fråga vad Hamiltonplaketten är? Svar, pris till uppfödare.
Beslut att förbereda frågan inför nästa års nominering.
§ 13.

Nästa möte

Alla får i uppgift att till Daniel meddela lediga helger i augusti och september för att ha ett
helgmöte, samt att meddela dagar i juli då vi kan ha ett webbmöte.
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§ 14.

Mötet avslutas

Mötet avslutas av ordförande.

Vid protokollet:

__________________________________________

Kicki Bro

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:
Anna Wikström

__________________________________________

