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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE
COCKER SPANIELKUBBEN

2007-03-24
§§ 1-21

Scandic Väst, Linköping

Närvarande: 35 medlemmar och en icke medlem
Närvarolista: bilaga 1

§1. Mötets öppnande
Ordförande Monica Forsander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes efter upprop till 35 röstberättigade.

§3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande att leda mötet valdes Sture Engström, som tackade för förtroendet.

§4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet
Karin Hellander anmäldes som protokollförare för mötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Daniel Svensson och Börje Johansson.

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
En icke medlem närvarande som endast ville vara åhörare.

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet var infört i CockerTidningen nr 4/2006. Beslutades att årsmötet var 
behörigt utlyst.

§8. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordning med tillägg till övriga frågor:
A) Redovisning av RAS, Optigentester och frågan om Central registrering
B) Rapport från Avelskonferensen
C) Poströstning
D) Sobel-färger

§9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen genomlästes.
CSK:s kassör Karin Hellander föredrog balans- och resultaträkning. Ett skrivfel noterades på
2005 års redovisning, där Varulagret skulle ha haft en summa av 15207:- istället för 7207:-.
Revisorernas berättelse med tillägg angående Hälsofonden föredrogs av Karin Hellander
eftersom ingen revisor var närvarande. Därmed beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes. Styrelsen föreslog att årets resultat på 40 001,20 SEK
skall balanseras i ny räkning. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Därmed
beslutades att lägga balans- och resultaträkning till handlingarna.

§11. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående klubbmöte givit styrelsen
Rapport angående RAS, Optigen och PRA kommer att redovisas under övriga frågor.
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§12. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2006 års verksamhet.

§13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
Förslag till verksamhetsplan genomlästes. Meddelades att Club Show 2007 inte kommer att vara
förlagd till Skokloster p.g.a. ägarbyte. Ny utställningsplats kommer att meddelas så snart platsen
blir fastställd.
Därefter fastställdes verksamhetsplanen för 2007 och lades till handlingarna.
b) rambudget för kommande år
CSK:s kassör Karin Hellander föredrog styrelsens förslag till rambudget för 2007.
Framfördes en fråga angående underlag till budget för Club Show. Svaret var att styrelsen har
jämfört intäkter och kostnader från tidigare utställningar.
Rambudget för 2007 fastställdes och lades till handlingarna.
c) medlemsavgifter 2007
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2007, d.v.s. huvudmedlem 220 SEK,
familjemedlem 50 SEK, värvad medlem 130 SEK och utländsk medlem 270 SEK.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna i enlighet med styrelsens förslag.
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Styrelsen föreslog att reseersättningen skall utgöras av lägsta statliga skattefria milersättning,
vilken idag är 18 kr/mil. Detta är gängse ersättning inom SKK-organisationen. Årsmötet
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reseersättningen till rasklubbens funktionärer ska
utgöras av lägsta skattefria milersättning.

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens sammankallande Gunnel Adolfsson-Lundgren föredrog valberedningens
förslag.
Till ordförande för en tid om ett år föreslog valberedningen nyval av Kari Haave. Årsmötet
beslutade att välja Kari Haave till ordförande för en tid om ett år.
Till fyllnadsval för en tid om ett år föreslog valberedningen nyval av Maria Skinner och Anneli
Sundkvist. Årsmötet beslutade att välja Maria Skinner och Anneli Sundkvist för en tid om ett år.
Till ordinarie ledamöter för en tid om två år föreslog valberedningen omval av Daniel Svensson,
nyval av Hanna Säveholm och Anders Carlsson. Årsmötet beslutade att välja Daniel Svensson,
Hanna Säveholm och Anders Carlsson för en tid om två år.
Till suppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen nyval av Anna Wikström och Ann-
Catrine Bergh. Årsmötet beslutade att välja Anna Wikström och Ann-Catrine Bergh för en tid
om ett år.
Årsmötet fastställde tjänsteordningen för suppleanterna: Anna Wikström till 1:a suppleant och
Ann-Catrine Bergh till 2:a suppleant.

§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till revisorer för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Lennart Källström och nyval
av Lena Källström. Årsmötet beslutade att välja Lennart Källström och Lena Källström till
revisorer för en tid om ett år.
Till revisorsuppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Towe Reijto och
nyval av Elisabeth Unell. Årsmötet beslutade att välja Towe Reijto och Elisabeth Unell till
revisorsuppleanter för en tid om ett år.

§16. Val av valberedning
Valberedningen föreslog: Sammankallande (ett år kvar) Jane Jarefors och för en tid om två år
nyval av Boel Edholm och Carina Olsson. Till ledamöter i valberedningen för en tid om två år
valdes Boel Edholm och Carina Olsson. Jane Jarefors har ett år kvar.

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §§14-16.
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§18. Ärenden som av klubbstyrelsen har hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts
till klubbstyrelsen
Motion 1 angående Bekämpningsprogram för FN/PNP/RD
Ingrid Olsson yrkar att Cocker Spanielklubben omgående ansöker om bekämpningsprogram hos
SKK via SSRK.
CSK:s avelsråd Monica Pettersson föredrar ärendet. Styrelsen föreslår årsmötet att det i
dagsläget ej är lämpligt att göra några förändringar vad gäller den centrala registreringen hos
SKK. Efter en del diskussioner beslutades att Cocker Spanielklubben ska tillsätta en person som
tar på sig ansvaret att driva frågan vidare. Beslut: Att avslå motionen i sin helhet.

Motion 2 angående att Hundar med anlag för PRAcrd får användas i avel under förutsättning att
de paras med hundar fria från anlag.
CSK:s avelsråd Monica Pettersson föredrar ärendet. Styrelsen konstaterar att motionen
behandlar samma ärende som den enkätundersökning rörande hälsoprogram, central registrering,
tillfällig lättnad samt optigen, vilken har genomförts via CSK:s hemsida. Årsmötet beslutar i
enlighet med styrelsen förslag att anse motionen besvarad.

Motion 3 angående Beslutsunderlag inför eventuellt OptiGen DNA-test.
CSK:s avelsråd Monica Pettersson föredrar ärendet. Styrelsen anser att även om ekonomiska
aspekter är viktiga att ta hänsyn till, så får inte dessa ta överhanden då det gäller att fatta beslut
rörande rasens hälsa och fortsatt arbete med att förbättra densamma. Styrelsen föreslår årsmötet
att avslå motionen i sin helhet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen i
sin helhet.

§19. Årets allround-, agility-, bruks-, jakt-, lydnads-, viltspår-, utställnings-, junior- och
veterancocker
CSK:s Pr/Info Daniel Svensson visar årsmötet de träplaketter som framtagits till årets vinnare.
Plaketterna utdelades till:
Årets Allroundcocker2006 MÅNGSYSSLARENS ALLVETANDE ALVA,  Katarina

Johansson
Årets Agility 2006 SAGCH SAG(HOPP)CH BARECHO ALLY MC BEAL,

Malin Elfström
Årets Brukscocker 2006 LPI LPII SENJISFINX PLAY IT AGAIN SAM, Lotta Bostedt
Årets Jaktcocker 2006 WOODMORE´S ALVA,  Eva Skog och

MORSKYE CUPID,  Hans Sundberg
Årets Lydnadscocker 2006 LPI FJÄRILENS MARSCHMELLOW, Rose-Marie Hansson
Årets Viltspårcocker 2006 SVCH ATACAMA´S BEAUTIFUL TINDRA, Stina Yron-

Lund
Årets Utställningscocker 2006SU(U)CH LINE SAM HOT BLACK PEPPER,  Elisabeth och

Anna-Carin Johansson
Årets Junior 2006 JEUW-06 SW-06 MANACA´S BEAT ABOUT THE BUSH,

Yvette Widenor
Årets Veteran 2006 SU(U)CH NUCH NV-05 WEUW-06 MANACA´S YOURS

SINCERELY, Monica Forsander

2007-03-24 kl 15.15 Mötesordförande Sture Engström ajournerar mötet.
-------
2007-03-24 kl 15.35 Mötesordförande Sture Engström förklarar ajournering för

avslutad och mötet återupptas.
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§20. Övriga frågor
A) Redovisning av RAS för Cocker Spaniel enligt beslut från årsmötet 2006. Anneli Sundkvist

redogjorde för RAS-dokumentet, vilket i sin helhet finns redovisat på CSK:s hemsida.
Frågan om central registrering diskuterades livligt. Många frågor kvarstår fortfarande. SKK
kan ta ett beslut i maj om årsmötet godkänner central registrering. Eftersom denna fråga
ligger under övriga frågor får inte årsmötet ta ett beslut i frågan enligt stadgarna. Förankring
hos medlemmarna är dessutom väldigt viktig i denna fråga. Om vi väljer central registrering
måste vi anta ett nytt hälsoprogram. Årsmötet rekommenderar den nya styrelsen att fortsätta
med att arbeta fram ett förslag på hur man ska gå vidare i frågan om central registrering
under år 2007.

B) Avelskonferensen: Minnesanteckningarna från konferensen är inte klara p.g.a. sjukdom.
Minnesanteckningar och deltagarförteckning kommer ut på hemsidan så fort allt är klart. 60
personer hade svarat på utvärderingsenkäten. Merparten av deltagarna var nöjda med
föreläsare och arrangemang. 59 personer ville ha ytterligare konferenser med uppföljning av
de ämnen som togs upp bl.a. mentalitet.

C) Poströstning: Gällde främst om ett beslut angående central registrering skulle tas på
årsmötet. Våra stadgar tillåter inte poströstning. För att kunna rösta på ett årsmöte måste
medlemmen vara på plats.

D) Sobelfärg: En för sent inkommen motion som därför behandlas under övriga frågor. Vilken
färg som helst får registreras men antalet bör begränsas. Hemlandet har endast sobel. Nya
styrelsen bör behandla begränsningar eller inte.

§21. Mötets avslutande
Mötesordförande Sture Engström överlämnade ordet till Monica Forsander, som tackade Sture
för hans medverkan. Avgående ledamot, Karin Staaf, avtackades av Monica Forsander. Daniel
Svensson avtackade avgående ordförande Monica Forsander.
Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet

……………………………………………
Karin Hellander
Mötessekreterare

Justeras:

…………………………………………….
Sture Engström
Mötesordförande

…………………………………………….. ……………………………………………
Börje Johansson Daniel Svensson
Justeringsperson Justeringsperson


