PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
COCKER SPANIELKLUBBEN
2008-03-29
§§ 1-21
Scandic Hotell, Södertälje

Närvarande: Vid mötets öppnande 79 medlemmar, två medlemmar tillkom under behandlandet
av § 13b och ytterligare en medlem tillkom under behandlandet av § 18 Motion 3.
Närvarolista: bilaga 1
§ 1.

Mötets öppnade
T f Ordförande Daniel Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes efter upprop till 79 personer.

§ 3.

Val av ordförande för mötet
Hans Forsell valdes till ordförande att leda mötet.

§ 4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Kicki Bro anmäldes som protokollförare för mötet.

§ 5.

Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Årsmötet beslutade välja Susanne Berggren och Maria Müllersdorf till justerare
tillika rösträknare.

§ 6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
Tre personer deltog i mötet som åhörare. Mötesordförande upplyste om att åhörarna
har yttranderätt, men ej rösträtt.

§ 7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet gick ut i CockerTidningen nr 4/2007, och har anslagits på
klubbens hemsida. Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 8.

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med följande tillägg till övriga
frågor:
A) Trimlistan
B) Lokalklubbarnas ekonomi
C) MH-test för cockerspaniel
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§ 9.

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redogörelse av arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse.
Daniel Svensson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning för 2007 och konstaterade att styrelsen under året haft
två avhopp och därför fått konstituera om sig. Styrelsens stora geografiska
spridning har påverkat kostnaderna och är en av anledningarna till årets ekonomiska
resultat, underskott på 48 607,25 SEK.
Karin Hellander informerade om att ett nytt postgirokonto för Hälsofonden öppnats
och att Hälsofondens kapital nu uppgår till 11 232 SEK.
När det gäller arbetet med avelsfrågor informerade Anneli Sundkvist om att RAS
ännu inte är fastställt men att SKK kommer att behandla RAS för Cockerspaniel
den 2 april. I och med att RAS ännu inte är fastställt så har också utbildningsplanen
dröjt.
Revisorernas berättelse med förslag om styrelsens ansvarsfrihet lästes upp av
mötesordföranden.
Årsmötet beslutade att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.

§ 10.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Fastställdes resultat- och balansräkning. Föreslogs att årets förlust på 48 607,25
SEK skall balanseras i ny räkning, vilket årsmötet beslutade. Årsmötet beslutade att
lägga balans- och resultaträkning till handlingarna.

§ 11.

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående klubbmöte givit styrelsen
Föregående årsmöte gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till nytt
hälsoprogram. Styrelsens förslag behandlas i § 18.

§ 12.

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.

§ 13.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för kommande år
Daniel Svensson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2008.
I föredragningen av verksamhetsplanen redogjordes för;
- avelsrådets roll
- genomförande av RAS
- Cockertidningens inriktning
- hur pr & information, utbildning samt valpförmedling/valprådgivning skall
bedrivas
- planerade aktiviteter under året.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2008 och
lade planen till handlingarna.
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b) Rambudget för kommande år
Föredrog Daniel Svensson styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret
2008.
Vid redovisningen av intäkter och kostnader för klubbens webbsida ställdes frågor
om, och framfördes synpunkter på prissättningen för olika kategorier av aktörer.
Synpunkter framfördes om lokalavdelningarnas begränsade möjligheter till intäkter.
Informerades om att lokalavdelningarna kan ta hem klubbens artikelsortiment till
självkostnadspris och att lokalavdelningarna själva får behålla vinsten.
Karin Hellander informerade om att klubbens jubileum är anledningen till att det
planeras för en förlust på 74 000 SEK och att klubben, bortsett från 2007, under
flera år gjort ett bra ekonomiskt resultat.
Årsmötet beslutade att fastställa rambudgeten för 2008 enligt förslag och att lägga
den till handlingarna.
Under frågans behandlande anlände två nya medlemmar till mötet varför
röstlängden fastställdes till 81 personer.
c) Medlemsavgifter 2008
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter, d v s huvudmedlem 220 SEK,
familjemedlem 50 SEK, värvad medlem 130 SEK och utländsk medlem 270 SEK.
Årsmötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa oförändrade
medlemsavgifter för 2008.
d) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Styrelsen föreslog att reseersättning skall utgöras av lägsta statliga milersättning,
18,50 kr/mil vilket även är gängse milersättning inom SKK-organisationen.
Årsmötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, reseersättning till
rasklubbens funktionärer skall utgöras av lägsta statliga milersättning.
§ 14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt
eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Till ordförande för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Daniel
Svensson. Årsmötet beslutade välja Daniel Svensson till ordförande för en tid av ett
år.
Till ledamot för en tid om två år föreslog valberedningen nyval av Kicki Bro.
Årsmötet beslutade välja Kicki Bro till ledamot för en tid av två år.
Till ledamot för en tid om ett år föreslog valberedningen fyllnadsval av Anna-Carin
Johansson. Årsmötet beslutade välja Anna-Carin Johansson till ledamot för en tid
av ett år.
Till ledamot för en tid om två år föreslog valberedningen omval av Ann-Catrine
Bergh. Årsmötet beslutade välja Ann-Catrine Bergh till ledamot för en tid av två år.
Till ledamot för en tid om två år föreslog valberedningen nyval av Carina Östberg.
Årsmötet beslutade välja Carina Östberg till ledamot för en tid av två år.
Till suppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Anna
Wikström samt nyval av Eva Skog. Årsmötet beslutade välja Anna Wikström till
1:e suppleant och Eva Skog till 2:e suppleant, båda för ett år.
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§ 15.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till revisorer för en tid om ett år föreslog valberedningen nyval av Bosse Lundén
och Ulla-Stina Eriksson. Årsmötet beslutade att välja Bosse Lundén och Ulla-Stina
Eriksson till revisorer för en tid om ett år.
Till revisorsuppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Towe
Reijto o Elisabeth Uhnell. Årsmötet beslutade att välja Towe Reijto o Elisabeth
Uhnell till revisorssuppleanter för en tid om ett år.

§ 16.

Val av valberedning
Till sammankallande i valberedningen för en tid om ett år föreslog valberedningen
Boel Edholm. Till ledamot för en tid om två år föreslog valberedningen nyval av
Anna Johansson
och till ledamot för en tid om ett år föreslog valberedningen Carina Olsson.
Årsmötet beslutade att välja Boel Edholm till sammankallande i valberedningen för
en tid om ett år, Anna Johansson till ledamot i valberedningen för 2 år och Carina
Olsson till ledamot i valberedningen i 1 år.

§ 17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §§ 14-16.

§ 18.

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som
anmälts till klubbstyrelsen.
• Motion 1 - Ändring av bestämmelser för Svenskt Viltspårschampionat.
Therese Brandwold föredrar sin motion.
Styrelsen yrkar att motionen bifalles och att Cocker Spanielklubben för motionen
vidare till SSRK.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
• Motion 2 - Central registrering av FN-resultat.
Therese Johansson föredrar sin motion.
Styrelsen yrkar på att motionen tillstyrks och Daniel Svensson berättar hur styrelsen
vill arbeta vidare med frågan. En medlem ställer frågan om gamla resultat kommer
att kunna registreras centralt genom hedersintyg. Daniel Svensson informerar om att
frågan är ställd till SKK, men att klubben inte fått svar på det ännu. En medlem
frågar om hur utländska hundar kommer hanteras. Daniel Svensson svarar att det
inte finns något svar på det ännu.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
• Motion 3 - Avskaffning av krav på känd HD-status.
Monica Forsander föredrar sin motion.
Frågan diskuteras och det framfördes bl a att det ur ärftlighetssynpunkt kan vara
bättre att använda en hund med C- höfter ur en kull med i övrigt friska, än en hund
med A-höfter ur en kull med i övrigt belastade hundar.
Daniel Svensson föredrar hur HD-fallen utvecklats under senare år och visar hur
speciellt andelen B- och C-hundar ökat sedan reglerna för avläsning ändrats.
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Styrelsen yrkade på att motionen bifalls med hänvisning till den rad av
osäkerhetsfaktorer som idag påverkar resultaten av HD-röntgen. Ledamot Monica
Pettersson har reserverat sig mot styrelsens beslut.
Anneli Sundkvist går igenom kortsiktiga mål, långsiktiga mål samt strategier för
höftledsdysplasi i RAS. En medlem yrkar därefter på att motionen avslås med
hänvisning till att vi inte ska ta bort känd HD-status förrän vi börjat arbeta med
dessa mål.
En medlem anför att det bland jaktcocker har gått från under 5% till 33% HD-fel
och menar att det inte finns något som helst samband mellan föräldradjurens HDstatus och avkommans. Medlemmen ifrågasätter tillförlitligheten i det instrument vi
idag använder och menar att resultatet beror på sedering, klinik, vem som lägger
upp hunden och vem som avläser. Medlemmen menar att vi visst kan vi lägga ut
pengar på det men att vi måste fråga oss vad det är vi mäter och att det finns andra
tillvägagångssätt, t ex PenHip (USA).
En medlem ställer frågan om vi ska kräva certifiering istället.
Motionsskrivaren framhåller att det viktiga är att kravet tas bort så att seriösa
uppfödare kan arbeta med det bästa för rasen.
En medlem informerar om hur en av hennes hundar vid röntgen befunnits ha för
grund ledskål och därför klassats som HD grad C. Medlemmen menar att resultatet
rimligtvis inte borde kunna ändras, vilket det ändå vid en andra undersökning
gjorde, då hunden befanns ha en ledskål inom det normala och bedömdes som HD
grad B.
Under behandlandet av motion 3 tillkom en medlem och röstlängden justerades
därför till att omfatta 82 personer. Efter rast stämdes röstlängden av, en person hade
lämnat mötet varför röstlängden fastställdes till 81 personer.
Årsmötet beslutade, med röstsiffrorna 52 röster för, 26 röster mot och 3 nedlagda
röster, att bifalla motionen.
• Motion 4 - Ändring av intervall för ögonlysning till vartannat år.
Styrelsen yrkar avslag på motionen med hänvisning till att kravet för ögonlysning
försvinner i o med det nya hälsoprogrammet för PRA. Styrelsen vill istället att
klubben ställer krav på ögonlysning för valpförmedlingen samt gör en kraftig
informationsinsats.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
• Hälsoprogram prcd-PRA
Daniel Svensson informerar om de två olika alternativ till hälsoprogram för
bekämpandet av prcd-PRA som tagits fram; ett obligatoriskt program som utgår
från SKK:s förslag 3 och styrelsens förslag till frivilligt program. Daniel Svensson
går igenom hur läget ser ut just nu med den tillfälliga lättnaden, hur central
registrering fungerar, hur vi hanterar tester gjorda före det att SKK-remissen
infördes och olika konsekvenser med de två olika alternativen. Daniel Svensson
anför att styrelsen ratat SKK:s förslag 1 och 2 med hänvisning till att anlagsbärande
djur begränsas i aveln och att styrelsen förespråkar den frivilliga linjen framför den
obligatoriska.
Justerandes signatur

|

|

|

|

|
5(8)

En medlem frågar om vi inte kan gå tillbaka till det gamla hälsoprogrammet och
Daniel Svensson svarar att det inte är något alternativ eftersom att de nu
registrerade anlagsbärarna, då skulle avelsspärras. Daniel Svensson informerar om
att en hund fått fel testresultat från OptiGen och att den feltestade hundens
avkommor nu på OptiGens bekostnad blodtestas.
En medlem anför vikten av att det inte blir ett obligatoriskt program med
hänvisning till att det inte finns några PRA-fall på jaktcocker och att det inte kan
göras validering.
Årsmötet beslutade att ansluta till det frivilliga programmet.
Årsmötet beslutade att ansluta till att registrera hereditärt fria hundar.
• Ögonpolicy
Daniel Svensson föredrar den av Lennart Garmer föreslagna ögonpolicyn med
tillägget om det nytagna beslutet om frivilligt program för PRA. En medlem ställer
frågan om Lennart Garmers avsikt med avelsrekommendationer när det gäller
felväxande ögonhår. Förslag framställs om att det i ögonpolicyn införs, att avel på
hundar med felväxande ögonhår endast sker i samråd med ögonspecialist. Daniel
Svensson anför styrelsens förslag att anta ögonpolicyn, att styra klubbens
valpförmedling.
Årsmötet beslutade att bifalla den föreslagna ögonpolicyn.
• Valpförmedling
Daniel Svensson föredrar två olika förslag på krav för valpförmedling varpå följde
en diskussion om lämplig ålder för avelsdebut. En medlem frågar vilken funktion
valpförmedlingen ska ha. Avgående styrelseledamot Anneli Sundkvist förtydligar
att alternativ 1 är en utveckling av nuvarande regler där avelsdjuren skall uppnå
vissa resultat för att tas in och att syftet med alternativ 2 är att alla kullar skall tas in
för valpförmedling men att alla upptänkliga resultat skall återges.
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan med
hänsyn taget till framförda synpunkter.
• Hanhundslista
Klubben har tidigare haft en hanhundslista publicerad på sin webbplats och frågan
ställdes om den skulle återupptas. Årsmötet beslutade att klubben inte ska ha någon
hanhundslista.
• Hedersmedlemmar
Anders Carlsson föredrar styrelsens förslag att Per Klasson och Gunnel Adolfsson
Lundgren föreslås upptas som hedersmedlemmar i klubben. Årsmötet beslutar att
Per Klasson och Gunnel Adolfsson Lundgren upptas som hedersmedlemmar i
klubben.
• Genomgång av motioner till SSRK:s Fullmäktige
Daniel Svensson informerar om att CSK kommer att sända två delegater till SSRK:s
fullmäktige.
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- Motion från Chesapeakeklubben om utställningsdomare
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen.
- Motion från Goldenklubben om konsekvensutredningar
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen.
- Motion från Goldenklubben om cert i jaktklass på utställning
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen.
- Motion från Goldenklubben om provfri helg
En medlem gör församlingen uppmärksam på att det gäller provfri helg för
retriever.
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen.
- Motion från Labradorklubben om delning av SSRK
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen, dock med
tillägget att frågan först ska genomgå konsekvensutredning.
- Motion från Flat, Golden- och Labradorklubben om mandatfördelning
Årsmötet beslutade att uppdra till CSK:s delegater att bifalla motionen.
§ 19.

Årets allround-, agility-, bruks-, jakt-, lydnads-, viltspår-, utställnings-,
junior- och veterancocker
Utdelades till:
Årets Agilitycocker 2007 SAgCH SAg(hopp)CH FinAgCH Barecho Ally Mc
Beal, ägare: Malin Elfström
Årets Allroundcocker 2007
LPI Windendavour’s Ultimate Girl, ägare: Katarina
Johansson
Årets Brukscocker 2007 Windendavour´s Ultimate Girl, äg: Katarina
Johansson
Årets Jaktcocker 2007
Red Garlic's Dippa, ägare: Yvonne Schwermer Herngren
Årets Lydnadscocker 2007 GULDKULANS WINCHESTER, ägare: Britt Lindén
Årets Utställningscocker 2007
NordV-07 SV-08 SU(u)CH A One's Fingers Crossed,
ägare: Ann Swärd
Årets Junior 2007
SVCH Manaca's Gets Ideas Going, ägare: Monica
Forsander
Årets Veteran 2007
SU(u)CH NUCH DKUCH SV-03 NordV-03 SV-07
Backhills Doris Day ägare: Karin Staaf
ÅretsViltspårcocker 2007 SVCH Atacama’s Beutiful Tindra och SVCH
Westerner Love On Time, båda ägs av Stina YronLund
SVCH Atacama’s Beutiful Tindra och SVCH Westerner Love On Time, båda
med ägare Stina Yron-Lund tilldelades i egenskap av delad vinnare av Årets
Viltspårcocker 2007 också en varsin inteckning i, det av Harriet Dolff instiftade,
vandringspriset till minne av SVCH NVCH Samcock's I'm Magic.

§ 20.

Övriga frågor:
A) Trimlistan
Justerandes signatur
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En medlem framförde synpunkter på att det kostar mer för enskild medlem än för
uppfödare att stå på trimlistan och vill att det ses över. Frågan tas med till styrelsen.
B) Lokalklubbarnas ekonomi
Frågeställaren hade när övriga frågor behandlades redan lämnat mötet. Frågan hade
dock delvis besvarats i samband med behandlandet av klubbens rambudget, § 13b.
C) MH-test för cockerspaniel
Fråga om hur långt arbetet kommit med ett eget MH-test för cocker eftersom att det
på avelskonferensen för ett år sedan givits indikationer på att spaniel skulle få ett
eget MH. Eva Skog svarar att grundprovet var tänkt att bli cockerns mentaltest och
menar att det är viktigt att komma ihåg att MH inte är ett test, utan en beskrivning.
Daniel Svensson poängterar också att hur klubben ska arbeta med rasens mentalitet
och med MH regleras i RAS. Årsmötet beslutade som sin mening att styrelsen
arbetar vidare med frågan.
§ 21.

Mötets avslutande
Mötesordföranden lämnade över ordet till Daniel Svensson som tackade Monica
Pettersson, Karin Hellander och Anneli Sundkvist från den avgående styrelsen för
sin fina insats och uppvaktade dem med blommor.
Hans Forsell tackades för sin insats som mötesordförande och uppvaktades med
blommor.
Daniel Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

_______________________
Kicki Bro
Mötessekreterare

Justeras:

_______________________
Hans Forsell
Mötesordförande

_______________________
Susanne Berggren
Justeringsperson

_______________________
Maria Müllersdorf
Justeringsperson
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