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NÄRVARANDE:  Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Ann-Catrine Bergh, 
Anders Carlsson, Anneli Sundkvist (adj.) närvarande: §1-4, §11, §18 –Avel och Anna 
Wikström, ej närvarande:  §1-4, §11, §18 –Avel. 

FÖRHINDER: Hannah Säveholm och Eva Skog 

 

DAGORDNING 

§ 1. Mötets öppnande. 

Daniel förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 2. Val av justerare. 

Ann-Catrin valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 3.  Godkännande av dagordningen. 

Förslag att ta de punkter som rör avel först så att Anneli kan lämna mötet sedan. 
Beslut att godkänna dagordningen med dessa ändringar. 

 

§ 4. Godkännande av tidigare protokoll. 

Protokoll 2008-10-06, § 6. Valpförmedling.  

Paragrafens innehåll och lydelse diskuterades. Mötet konstaterar att det finns 
behov av en mer djupgående diskussion om klubbens riktlinjer för 
valpförmedling, för att dessa ska överensstämma med klubbens fastlagda 
strategier i RAS. Förslag: tidsintervall för ögonlysning skall vara före avelsdebut 
och sedan vart tredje år med ett resultat som överensstämmer med klubbens 
ögonpolicy, för HD ska ställas krav på känd status. Beslut enligt förslag och i 
övrigt hänskjuts frågan om valpförmedlingens utformning till arbetshelg, 17-18 
jan 09.  

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet. 

 

§ 5. Godkännande av tagna AU-beslut. 

 AU08-5 Rasmonter My Dog  

Lokalavdelning Västra önskar att klubben står för monteravgift på 395 SEK. 
BESLUT: Klubben står för monteravgiften 

AU08-6 Vepa till rasmonter 
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Under 2007 lät klubben göra 3 uppsättningar stående vepor för att användas i 
rasmontrarna. Förslag har inkommit från lokalavdelning Västra att en liggande 
vepa med klubbens logga tillverkas. Daniel har varit i kontakt med Arena 
Reklam i Karlskoga och fått pris. 3 st likadana vepor med måtten 300 x 50 cm 
kostar 3150 SEK. 

BESLUT: Vi kompletterar rasmontrarna med en liggande vepa (banderoll). 
Daniel sköter kontakten med Arena Reklam 

AU08-7 Konferens, inbjudan till domare 

Det har kommit till vår kännedom att auktoriserade domare är intresserade av att 
komma till vår konferens.  

BESLUT: Vi inbjuder domarna via SKKs Domarblad. Konferensen är gratis för 
domarna. Klubben står för kostnaden. Kostnad för resa och logi får domarna 
själva stå för. 

Styrelsen godkänner tagna AU-beslut. 

 

§ 6. In- och utgående post. 

Inkommande: 

2008-11-14: Svenska Brukshundsklubben : Om MH 

2008-12-02: SKK/UtstK PM per e-post 

2008-12-03: SKK SRD - Särskilda Rasspecifika Domarhänvisningar 

2008-12-13: Cocker Sydväst – fråga om protokoll samt lokalavdelningens 
protokoll 3 st 

2008-12-20: Brev från medlem angående viltspårsmästerskap 

 

§ 7. Rapport från kassören 

Kassören rapporterar att det är mkt att sammanställa just nu. Bokslut på 
januarimötet. Club Show kostade mycket, har inte fått in så mycket pengar 
sedan sist. 

 

§ 8. Jaktansvarig lämnar sitt uppdrag 

Eva Skog har sagt ifrån sig uppdraget som jaktansvarig och ledamot av 
styrelsen.  

Förslag att adjungera en jaktansvarig. Förslag att tillfråga Hanna. Frågan 
hänskjuts till nästa möte.  
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§ 9. Träningshelg lydnad och KM. 

Terese Brandwold har inkommit med förslag på träningshelg och 
klubbmästerskap i lydnad. Daniel har haft kontakt med Terese och fått 
information om planeringen. Kassören frågar om kostnader, Daniel meddelar att 
arrangemanget anordnas till självkostnadspris för deltagarna. 

Beslut att genomföra träningshelgen och klubbmästerskapet enligt Tereses 
förslag. Daniel kontaktar henne för att formalisera arrangemanget. 

 

§ 10. Årsmöte 2009-03-29. 

Scandic Södertälje är bokat. Scandic kommer med prisförslag efter nyår. 

Valberedningen har fått i uppgift att ta fram mötesordförande. Inga motioner har 
kommit in. 

Verksamhetsplan görs under arbetshelgen i januari. 

 

§ 11. Konferens om rasstandard 2009-03-28 

Information om konferensen: 

Föredragshållare och moderator inbjudna. 
Konferensen har fått stort intresse från domarkåren.  
Inbjudan till domare har gått ut via SKKs domarblad, Kenneth Edh håller i det. 
Jane Jarefors tar emot anmälningar till konferensen. 
Om det blir för mycket folk så behöver vi leta alternativ lokal i trakten. 
Anders anför problemet att hitta en lokal som tar emot hundar. 

 

§ 12. Rasmonter HUND2008. 

Rapport av Daniel: 

Det var mycket folk som besökte montern, många som ville skaffa cocker. 
Monteransvariga fick svara på frågor om öronproblem och temperamentet på 
röda cockers. Förutom CSK-folk i montern så fanns också Torbjörn 
Augustinsson från Jis på plats.  

Önskemål för framtiden är att lokalavdelning på orten håller i rasmontern. 
Frågan tas upp på mötet i januari. 

 

§ 13. Annonsering 

När nya valpförmedlingen startar har vi planerat att annonsera på blocket.se och 
på vovve.net, för att lotsa in valpspekulanterna till vår hemsida och klubbens 
uppfödare. Beslut att starta upp annonseringen, Daniel tar ansvar för 
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annonserna. Daniel kontrollerar till nästa möte vad det kostar att annonsera i 
Hundsport. 

 

§ 14. Lokalavdelningar 

 Ska klubben stå för avdelningarnas försäkring? 

Beslutar att stå för lokalavdelningarnas försäkringar som är 660 kronor per 
lokalavdelning och år. Moderklubben tecknar försäkringen åt 
lokalavdelningarna.  

 

§ 15. Årets Cockrar 

Viktigt att det blir klart med resultatlistor så snart som möjligt vid årets slut. 
Anders arbetar med Cockertoppen. 

Resultat av Årets jaktcocker ska Eva skicka in. 

Daniel stöter på övriga som räknar resultat. 

 

§ 16. Rapport 
- Ordförande. 
Rapport från samrådsmöte med SSRK, ang organisationsutredningen. 
Rapport från möte med rasklubbsordföranden. 

 
- Avel.  
Utvärdering av HD-program pågår. 
Inbjudan av SKK, Agria breed-profile. Anneli åker.  

 
- Utställning.  
Anders rapporterar att domaren är hemlig och att det är en domare som inte 
dömt här på senare tid. Domarna för 2010 Club Show har tackat ja. Jane 
Simmonds, kennel Shenmore dömer hanar. Tikar och BIR döms av Wilma Reid, 
kennel Shanaz. Diskussion om utställningsplatsen och konstaterar att det 2009 
blir Kolmården.   
 
- Medlem. 
Finns ingen statistik att tillgå men tendensen är vikande. 90 värvade medlemmar 
t o m augusti. Medlemsstatistiken sammanställs direkt efter nyår och skickas till 
SSRKs kansli. 
  
- Redaktionen. 
Anna-Carin frågar om företagsannonser, om och vad de betalar. Intervet vill 
fortsätta annonsera på baksidan. Portot är billigare när tidningen är plastad. 
Information om att det blir en ny layoutare och redaktör efter nr 1. Diskuterades 
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huruvida vi har möjlighet att ge arvode. Anna-Carin får i uppgift att kolla upp 
hur det fungerar att avlöna en person som inte har f-skattsedel. Nr 1 ska tryckas i 
samma format som Apportören.  

 

§ 17.  Övriga frågor 

Förslag att klubben ska skicka blomstercheckar för att visa sin uppskattning till 
de som arbetar aktivt för klubben.  Beslut att belöna Marie Johansson, Anna 
Johansson, B-M Staaf, Anneli Sundkvist, Theres Johansson, Jane Jarefors, Lena 
Nilsson och Jill Liljeblad med 200 kr var i blomstercheckar. Anders får i 
uppdrag att ombesörja detta. 

 

§ 18. Nästa möte.   

Beslut att avhålla helgmöte 2009-01-17/18 på Fars hatt i Kungälv. 

 

§ 19. Mötet avslutas.  

Daniel avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:  __________________________________________ 

Kicki Bro 

 

Ordförande:   __________________________________________ 

Daniel Svensson 

 

Justeras:   __________________________________________ 

Ann-Catrine Bergh 

 


