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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE
Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Anders Carlsson, Eva
Skog och Anneli Sundkvist
Anmält förhinder: Ann-Catrine Bergh, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm och Anna
Wikström
DAGORDNING
§ 1.

Mötets öppnande.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av justerare.

Anders valdes att justera protokollet.
§ 3.

Godkännande av dagordningen.

Följande övriga frågor anmäldes:
- Utställnings Kalendern 2009
- MH – ska vi fortsätta att redovisa resultat?
- Policy för icke-hänvisning
Dagordningen godkändes.
§ 4.

Godkännande av tidigare protokoll.

Inga protokoll föredrogs.
§ 5.

Godkännande av tagna AU-beslut.

Information om fattade AU-beslut:
Nummerlappshållare är beställda som varje utställare får på Club Show
Angående avelsråd… ??? Fråga Daniel
§ 6.

In- och utgående post.

2008-05-21 Från Eleonore Beckman ang uppfödarlistan
2008-06-19 SSRK – påminnelse om yttrande utökat resregister Eva Borg
2008-06-20 Protokoll från Östergötlands Cockerklubb styrelsemöte 17/6
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2008-07-03 Icke hänvisning från SSRK på två cockeruppfödare.
2008-07-03 Från SKK ang prcd-PRA
2008-07-18 Från Kikki Lindh som vill ha uppdrag inom klubben
2008-07-30 Från Ingrid Lohmander-A:son ang publicering av MH-resultat.
2008-08-01 Justerat protokoll fullmäktige
§ 7.

Rapport från kassören.

Punkten utgick p g a att Anna-Carin hade förhinder att delta i mötet.
§ 8.

Avelsråd.

Kurs för avelsråd, steg 1 i SKK:s regi föreslås att nya avelsrådet Anneli Sundkvist deltar.
Beslut att anmäla Anneli Sundkvist till steg 1 utbildning för avelsråd.
Angående om klubben har någon fråga att skicka med till utbildningen diskuterades bl a de
hälsoproblem som framkommit vid den kartläggning som klubben gjort bland medlemmarna.
Där var problem med öron och ögon de vanligaste ”vardagsproblemen”. Det skulle kunna
vara en fråga att ta med till steg 1-utbilningen; hur vi arbetar med frågor som vi inte har
hälsoprogram för?
Anneli har ordnat en PRA-clinic vid Club-Show.
Avelskommittén består av avelsrådet Anneli Sundkvist, Jane Jarefors och Therese Johansson.
Anneli rapporterar hur planeringen ser ut.
Rapporteras och diskuteras problem med att valpköpare hör av när de fått problem med sin
hund och de inte lyckas komma i kontakt med hundens uppfödare. När det finns brister i
hundens mentalitet, vad är uppfödare skyldig att göra? Vilka garantier lämnar uppfödare? Det
har inkommit brev från en f d cockerägare om hennes erfarenheter i ämnet vilket ev
publiceras i medlemstidningen i avidentifierat skick. Finns ett behov av att tydliggöra för både
uppfödare och valpköpare hur lagstiftningen ser ut.
§ 9.

Inför Club Show.

200 hundar är anmälda. P g av det stora antalet anmälda hundar är valpar flyttade till Rodney
White. B-M Staaf har skrivit katalogen, Daniel gör omslaget och det rapporteras vara mycket
priser skänkta. Rosetterna är beställda och de kommer att ha jubileumslogga i mitten.
Nummerlappshållare är beställda som varje utställare får. Tröjor är beställda till styrelsen.
Middagen drygt 30 har anmält sig hittills, tar in max 60 personer.
Utställningskommittén Anders, Daniel, Anneli och Hannah träffas på fredag em och bygger
banor samt reser tält.
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§ 10.

Domare.

Eva Borg och Sara Nordin har ansökt om att utöka sina respektive rasregister med cocker
spaniel.
Anders har pratat med Sara Nordin och gett förslag på att hon ska gå med domarna på Club
Show.
Eva Borg – Anders kommer att prata med Eva imorgon och ge samma förslag till henne.
Diskussion om när en domare inte längre kan fullgöra sitt uppdrag; deltar domare i
vidareutbilning och gallras det bland de som är sjuka?
Beslut att tillsända skrivelse till Hälsinglands Kennelklubb om detta för ett klargörande om
den domare som dömde cockerspaniel på Alfta-utställningen.
Rapport
- Ordförande.
- Avel.
- Utbildning.
- Utställning.
Vem uppdaterar Top-20 listan?
- Jakt.
- Pr & info.
- Redaktionen
- Medlemsansvarig.
Sa vi något på någon av dessa punkter????
§ 11.

§ 12.

Övriga frågor

- Utställnings Kalendern 2009. Finns ett policybeslut sedan tidigare att lokalavdelningars
inofficiella utställningar inte tas med i utställningskalendern.
- MH – ska vi fortsätta att redovisa resultat?
Eftersom att inte alla skickar in sina MH-resultat så kan det vara bättre att lägga ut
instruktioner om hur man istället får tag i alla MH-resultat på SKK:s Avelsdata.
- Policy för icke-hänvisning. Vi behöver ta fram en policy för hur vi ska hantera de
medlemmar som får icke-hänvisning.
§ 13.

Nästa möte ??? Vad sades om det???

§ 14.

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

__________________________________________

Kicki Bro

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:
Anders Carlsson

__________________________________________

