STYRELSEMÖTE
2009-03-28 – 2009-03-29
Scandic, Södertälje

NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Anders Carlsson, Kicki Bro, Anna Wikström, AnnCatrine Bergh, och Hanna Säveholm.

DAGORDNING
§ 1.

Mötets öppnande.

Ordförande Daniel Svensson förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av justerare.

Anna Wikström valdes att justera dagens protokoll.
§ 3.

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.
§ 4.

Godkännande av protokoll 2009-03-02.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5.

In- och utgående post.

2009-03-03: Stockhoms Cockerklubbs protokoll styrelsemöte 2009-02-10
2009-03-06: SSRK; Ny information om internationella titlar.
2009-03-06: SSRK; Information om person/kennel med ”icke hänvisning”
2009-03-15: Fråga från medlem om trimning.
2009-03-15: Cocker Sydost; Protokoll från Årsmöte 2009-03-06.
2009-03-16: SSRK;
- Påminnelser om domaransökningar Herngren och Nordin, samt ny ansökan av Ek.
- Underrättelse om att SKKs disciplinnämnd givit CSK-medlem varning och
registreringsförbud under två år för brott mot grundregel 2:3
- Ändring av avelspolicy
- Inbjudan till ESAs Spanielkongress
2009-03-23: Cocker Sydväst: Funktionärer 2009
2009-03-25: Stockholms Cockerklubb; Protokoll
2009-03-25: CSK Styrelse; Information till lokalavdelningarna.
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2009-03-25: Revisorerna; PM till styrelsen
2009-03-28: Svar till medlem om trimning.
§ 6.

Domare med avsikt att utöka sitt rasregister med cockerspaniel.

Sara Nordin, Jan-Erik Ek och Jan Herngren har ansökt om att utöka sitt rasregister med
cockerspaniel.
Beslut att tillstyrka Sara Nordin och Jan-Erik Ek. Styrelsen ser positivt på Jan Herngrens
ansökan men hänvisar honom att först gå passiv domarelev på Club Show, samt att delta i
rasstandardseminarium.
§ 7.

Vandringspriser

Anders Carlsson har kontroll över de vandringspris som finns inom grenen utställning.
Utifrån att det råder osäkerhet om vilka vandringspriser klubben delar ut för övrigt beslutas att
Anders Carlsson får i uppdrag att inventera vandringspriser inom samtliga discipliner.
Angående Harriet Dolffs vandringspris har Atacama’s Beatiful Tindra i och med årets delade
seger i Årets Viltspårcocker 2008 erövrat vandringspriset för evigt. Priset delas ut på årsmötet
och styrelsen beslutar att uppmärksamma denna utdelning genom bild och text i
CockerTidningen.
§ 8.

Begäran om registrering av resultat utifrån hedersintyg.

Medlem har inkommit med begäran om registrering av resultat av prcd-PRA via hedersintyg
och har åberopat sjukdom som anledning till att det inte inkommit inom föreskriven tid.
Beslut att tillstyrka medlemmens begäran om registrering av provresultatet utifrån
hedersintyg.
§ 8.

Rapporter
-

Avel

Provsvar för Sjösvängens På Fri Fot S19986/2002 visar prcd-PRA affected, vilket bekräftar
ögonlysningsresultatet.
- Utställning.
Anders rapporterar att all planering inför Cocker of Cockers är under kontroll.
-

Redaktionen

Det feltryck som uppstod i Cocker Tidningen nr 1 2009, vilket drabbade Annika Stjärneving
kommer att kompenseras ekonomiskt av tryckeriet. Beslut att betala tillbaka till Annika för
hennes annonskostnad samt att hon kompenseras med en gratisannons i något nummer av
Cocker Tidningen.
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Till nästa nummer av Cocker Tidningen planeras reportage från Crufts, avelskonferensen,
Cocker of Cockers och årsmötet.
Flera upprörda medlemmar har hört av sig med reaktioner på införd artikel om den
cockerspaniel som visat bristande mentalitet.
-

Medlemsansvarig.

Ann-Catrine har skickat påminnelser till dem som inte betalat medlemsavgiften i december
och januari vilket medfört att en del förnyat sitt medlemskap.
§ 12.

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.
§ 13.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 29 mars vilket blir nya styrelsens konstituering efter årsmötet.
§ 14.

Mötet avslutas

Ordförande Daniel Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

__________________________________________

Kicki Bro

Ordförande:

__________________________________________

Daniel Svensson

Justeras:
Anna Wikström
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