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PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE
Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Anders Carlsson, Eva
Skog, Anneli Sundkvist, Hannah Säveholm, Anna Wikström, kom § 5, Ann-Catrine Bergh
lämnade mötet vid § 6 och Anna-Carin Johansson kom under § 10

DAGORDNING
§ 1.

Mötets öppnande.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av justerare.

Eva valdes att justera protokollet.
§ 3.

In- och utgående post.

MH-resultat
Resultat Örebro Läns kennelklubb
Protokoll från Värmlands cockerklubb
§ 4.

Rapport från kassören

Se § 11.
§ 5.

Rapport från Club Show

Det blev ett stort arrangemang med 205 hundar. Utställningsplatsen bedöms ha fungerat bra
men det har åsikter under och efter arrangemanget om val av plats. Det har också funnits
synpunkter på att golvet gungade, att golvet var halt och att det var för lite plats runt ringen.
Det som klubben missat är att serveringen inte var öppen, vilket styrelsen är överens om bör
ordnas till nästa Club Show. Anmälningarna har krånglat för några hundar. Konstaterar att de
var de först anmälda som försvunnit på vägen, tillsammans med en postanmäld hund. Vissa
priser har inte kommit fram i tid. Viktigt till nästa år är att det måste finnas personal som bär
ut priser samt att om vi ska ha egen servering så måste det finnas tillräckligt med personal.
Angående kritiken av utställningsplatsen diskuteras möjligheten att flytta 2010 års Club Show
till annan plats. Samtidigt konstateras att det måste finnas starka skäl för att få tillåtelse att
flytta en fastslagen utställningsplats.
Utställningsansvarig tackar alla som medverkat!
-

Anmälan från medlem.
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Medlem har efter Club Show anmält Cocker Spanielklubben till SKK och SSRK för att
genom e-post ha skickat ut PM till dem som anmält till Club Show, och att det genom epostadresser gick att räkna ut vilka hundar som var anmälda.
§ 6.

Valpförmedling.

Obs! Justeringsanmärkning sist i protokollet.

Avelskommittén har tagit fram ett förslag till vad som bör visas på klubbens nya
valpförmedling. Förslaget diskuterades och beslutades anpassas till gällande regleverk hos ex
vis Jordbruksverket som innebär att tikåldern är 18 månader. Beslut att vi inte publicerar
bilder utan det får man se genom länk till uppfödarens hemsida. Vi tar heller inte med antal
tidigare kullar hos uppfödaren och ej heller MH eftersom att det kan ses på Rasdata och
Hunddata.
Beslut angående ögonstatus för klubbens valpförmedling; om hunden har känd status för
prcd-PRA ska hunden vara ögonlyst utan anmärkan före avelsdebut och sedan minst var
tredje år så länge hunden är i avel. För otestade hundar gäller ögonlysning före avelsdebut och
ögonlysning varje år, dvs ögonlysningsintyg får inte vara äldre än ett år vid parningstillfället.
§ 7.

Policy icke-hänvisning.

Diskussion om vad icke-hänvisning innebär och vilken information som ges från SSRK och
SKK.
Beslut att publicera följande på hemsidans uppfödarsida:
”Viktig information till Dig som är uppfödare: CSK tar inget ansvar för information och text
på respektive kennels hemsida men för att stå med på Cocker spanieklubbens uppfödarlista
krävs att Du följer Cocker spanielklubbens stadgar, SKK:s grundregler och god publicistisk
sed. Om Du som uppfödare bryter mot dessa regler, eller av annan anledning får en "ickehänvisningsspärr" av SKK/SSRK så tas Dina länkar och övriga uppgifter bort från Cocker
spanielklubbens hemsida, d v s både från uppfödarlistan och ev valphänvining. Inbetald avgift
återbetalas ej.”
Vidare står det idag att vi "önskar att medlemmarna följer Cocker spanielklubbens stadgar...".
Beslut om att ny formulering ska vara; "krävs att Du följer Cocker spanielklubbens stadgar..."
§ 8.

Cocker-VM.

Årets Cocker-VM är inställt p g av brist på domare. De förslag som lagts har krockat med
andra arrangemang.
§ 9.

Årsmöte 2009

Avhålls i Södertälje 28-29 mars. Beslutar att Daniel ber valberedningen att ordna
mötesordförande. Daniel bokar.
- Konferens
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Beslut att i samband med årsmötet anordna konferens i anatomi och rasstandard. Det blir
också ett bra tillfälle att bjuda in domaraspirater. Till konferensen behövs olika hundar som
inte ska deltaga på Cocker Of Cockers. Avelskommittén håller i konferensen.
- Cocker Of Cockers.
Beslut att utställningsansvarig planerar arrangemanget.
- Motioner.
Inga motioner inkomna före detta möte.
§ 10.

Domare

- Club Show 2010
Utställningsansvarig informerade om att Jane Simmonds och Wilma Reid kommer att döma
på 2010 års Club Show.
- Ansökningar utökat rasregister
Diskussion angående Eva Borg, Sara Nordin och Jan Herngren som har ansökt om att utöka
sitt rasregister med cocker spaniel.
Beslutades att bordlägga frågan. Styrelsen tänker igenom vad vi ska ställa för krav
på domare.
§ 11.

Rapport från kassören

Kassören avger rapport genom att klubben har ca 150 000 kronor vardera på två olika konton,
samt att hälsofonden förfogar över ca 15 000 kronor. Det finns fortfarande obetalda fakturor
för Club Show. Sammanfattningsvis så ser klubbens ekonomi mycket bra ut.
§ 12.

Rasmonter HUND2008

Beslut att utse Daniel och Hannah till monteransvariga. JiS kontaktas för att också finnas med
jaktcockers i montern. Hannah tar fram information att dela ut; ”Att tänka på inför
valpköpet”.
§ 13.

Hemsidan.

Marie har ansvar för hela hemsidan utom valpar och vuxna till salu. Allt som ska in på
hemsidan skickas till Marie, inklusive eventuella kalenderfel. Avelskommittén kommer att se
över hälsosidan.
§ 14.

FN- & HD-motion.
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FN-motionen är behandlad av SKK/AK och den centrala registreringen är igång. Anneli talar
med SKK/AK om förfaringssätt för gamla resultat samt gör artikel om detta till CT-04.
SSRK/AK har bett om kompletterande uppgifter angående HD-motionen.
Avelskommittén utvärderar vårt HD-program och sammanställer önskade uppgifter.
§ 15.

Rapporter
- Ordförande.
• Spanielmöte, organisationsutredning SSRK. Det har diskuterats ett
förslag om att bilda en ny spanielklubb. Nu kommer det att göras en
samkörning av alla klubbars register för att kunna avgöra vilka
konsekvenserna blir.
- Avel.
- Utbildning.
Det finns ett behov av att ta fram ett material som beskriver vad du ska tänka på
som uppfödare. Ska fungera som en lathund för uppfödare med tips och råd
angående lagar, handpenning, vad dolda fel innebär, andra typiska grundregler
och vart alla regler finns att hitta.
- Utställning.
Inget övrigt än redan rapporterat.
- Jakt.
• Jakt-KM anordnas i Gävle den 29 november. Alla uppmanas att skänka
priser. Hannah gör en annons till hemsidan.
• Ändra Mail adresser på hemsidan. Kalender ska till Hannah men går nu
till Eva, medan jakt går till Hannah och istället ska till Eva.
• Eva har lämnat förslag på hur vi ska redovisa grundprovsresultaten liknande MH redovisningen. Beslutas att information om hur
grundprovsresultaten bedöms och redovisas skall läggas på hemsidan.
• Beslut att söka för GP, KM och vatten prov 16-17 maj -09 plus ett GP
någonstans söderut i augusti.
• Angående utbildning av nya GP domare och funktionärer –09 finns det
frågetecken kring om det är SSRK som utbildar. Jaktansvarig kollar det
med Rolf Näslund, liksom om vidareutbildning av redan godkända GP
domare/funktion.
• Fråga om att göra GP mer intressant. Diskuteras om vi ska arbeta för att
det ska vara en merit till Internationellt Utställningschampionat eller om
det ska kunna innebära en egen titel efter t ex tre godkända grundprov.
- Pr & info.
• Hannah tar fram checklistor med viktiga punkter ang. köpares respektive
säljares rättigheter/skyldigheter i samband med köp/försäljning av hund.
- Redaktionen.
o Reportage från Club Show - Anders skriver
o Presentation Kicki Bro - Kicki
o Annons om Årsmöte. – Anna Johansson
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o Artikel om uppfödning. Annelie
o Artikel om jakt/grundprov. Hanna & Eva.
§ 16.

Övriga frågor

Framförs synpunkter på att det kostar att stå på uppfödarlistan men inte att som medlem vara
med på länksidan. Anledningen till att det kostar att stå på uppfödarlistan är för att hålla den
aktuell.
§ 17.

Nästa möte.

Nästa möte blir den 27 november. Planeras också ett möte där vi träffas den 17-18 januari.
§ 18.

Mötet avslutas

Mötet avslutas av ordförande.

Vid protokollet:

__________________________________________

Kicki Bro

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:

__________________________________________

Eva Skog

JUSTERINGSANMÄRKNING
Enligt undertecknad justerare är beslutet i § 6 felaktigt varför beslutet blir föremål för
omprövning vid nästa sammanträde.

