
Protokoll fört vid Cocker spanielklubbens styrelsemöte 20170329. Telefonmöte.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Ståhle öppnar mötet.

§ 2 Protokollförare

Malin Johansson

§ 3 Justerare

Ingrid Svensson och Christina Filen

§ 4 Närvarande

Christina Filen, Marie Wiggedal, Magdalena Hallström, Ingrid Svensson, Malin Johansson, Bodil
Lignell och Lennart Ståhle.

§ 5 Fortsatt fördelning av uppgifterna

a) Vice Ordförande: Christina Filen
b) Sekreterare: Jeanette Noren
c) Utbildningsansvarig: Christina Filen
d) Info/Pr. Madelen Ljungqvist
e) Övriga funktioner: Postmottagare, Lennart Ståhle

Viltspår: Adjungerad viltspåransvarig: Eva Gilljam
Webbredaktör: Anna Forsmark
Valpförmedling: Styrelsen föreslår att tillfråga valprådgivare Pia Lilliesköld. (Lennart
kontaktar)

§ 6 Delegat till SSRK-fullmäktige 20-21 maj

Lennart Ståhle åker.

§ 7 SSRK:sFunktionsträff 22-23 april

Bodil Lignell åker.

§ 8 Övriga frågor

Lennart har pratat med layoutare Lotta Larsson, hon kommer att fortsätta sitt arbete. De pratade
även om upplägget för tidningen. På nästa styrelsemöte kommer vi diskutera kring hur vi kan få med
lite mer läsvärt i tidningen.



Lennart har beställt "In Memorian" av Gert Flyght Pedersen som kommer i tidningen.

Lennart skriver också en artikel som han just nu kallar Cocker spaniel i historiens ljus.

Ledaren till tidningen kommer att skickas ut till styrelsen innan den publiceras i tidningen så alla kan
"tveka till",

Lennart är i kontakt med klubbens webbhotell One.com så vi alla ska få lösenord.

Bodil påtalar att det just nu inte finns någon som sköter Årets listor, det gäller bruks, jakt, allround
och nosework.

Avtalet med Royal Canin ang. sponsring? Hur funkar det nu, Royal har nya regler. Detta tas upp på
nästa möte i Uppsala.

Magdalena informerar om Avelskornmitten. de ska ha möte 30/3. De ska publicera material ang. RAS
på hemsidan.

De planerar även för enavelskonferens till hösten.

Vi pratar kring hur vi kan göra för att öka antalet medlemmar i Cocker spanielklubben, detta tas
också med till nästa möte.

§ 9 Nästa möte:

En heldag i Uppsala den 29/4 Kl. 10-16.

§ 10 Mötet avslutas.
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