PROTOKOLL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMOTE 2020-01-13

klockan

19.00

Kallade: Tord Lundborg, Marina Aspelin, Caroline Dufwa Ek, Ulrika Karlsson, Katarina Rodell,
Ann-Christin Bjork, Anne Wagstrom, Lena Landberg och Henry Nyhlin
Fr^nvarande: Henry Nyhlin
§137 Motets oppnande
Ordforande lialsar alia valkomna och oppnar motet.
§138 Val avjusterare
Till justerare valdes Katarina Rodell.
§139 Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes.
§140 Godkannande av fdregSende protokoll
Protokoll 2019-11-18 godkandes.
§141 Godkannande av AU-beslut
Inga AU-beslut att godkanna.
§142 Bordlagda arenden
•

•

Antal ledamoter i AU.
Forslag om att AU inte ska vara mer an tre personer. Forslaget godkandes. I CSK AU
ingar fran och med idag, 2020-01-13, Ordforande, vice ordforande och kassor.
Skrivelse angaende korsbedomning
Det ar ett utkast gjort angaende korsbedomning. Detta ar inte klart annu. Darfor
bordlagg arendet tills det ar fardigt.

§143 In- och utgSende post
Det som togs upp var en forfragan fran Ingrid om CSK far mejl fran SSRKs kommitteer. All
post som kommer fran SSRK mejlas ut till styrelsen dar kommitteernas sammankallade sitter.
Allt mejlas aven ut till lokalavdelningarna. Huvudansvaret att det kommer ut till CSK
kommitteer ar hos den som ar sammankallande.

§144 Ekonomi
•

Resultatrakningen for 2019 ar inte komplett annu. Katarina redovisade hur det ser ut
nu och att vi kommer fa in mellan 26 000 - 27 OOOkr fran SKK Medlemsavgifter under
december. Infor nasta mote bar Katarina mer komplett Balans- och Resultatrakning.

•

Hon ska aven gbra en sammanstallning pa de kostnader som tillhor 2018 som bar
kostnadsbokforts 2019.

•

Har vi verkligen ekonomin till att sta for KM i rallylydnad ocb agility?
Infor 2020 ska det budgeteras for detta KM. Vi anser att vi verkligen bor visa att man
kan gora alia aktiviteter med var ras.

§145 Examinatorer
Forfragan har kommit fran SSRK om vi vill vaija in nya examinatorer for var ras.
Utstallningskommitten och arbetsutskottet fick i uppdrag att foresia nya
examinatorer/aspirantdomare. Forslag pa personer inhamtas fran nagra flitiga utstallare.
§146 Samarbete med Svedea
Tord kontaktar Svedea och ser vad de har att erbjuda var klubb.
§147 ArsmSte
•

Tid, matmm.
Arsmotet borjar klockan 12.00 med brunch for vara medlemmar och styrelsen. De
som kommer till brunchen maste anmala sig Katarina tar hand om anmalningarna
och informerar Scandic om hur manga som ater brunch hos dem.

•

Offert fran Scandic Hotell i Norrkoping
Offerten ser bra ut och vi har fatt var rabatt via SKK avdragen.

•

Styrelsens svar pa motionerna, se bilaga 2 - 4 (Motion 1 - 3). Motionerna bordlades
till nasta mote sa vi hinner tanka igenom dem ordentligt.

•

Dagordning arsmote. Dagordningen kopierad fran stadgarna.

•

Verksamhetsberattelse 2019 ar inte klar annu. Denna ska varje berord person som
har anknytning till klubben fylla i vid deras funktioner inom CSK. Ulrika ska aven
andra en del i dokumentet. En del som maste fortydligas och tas bort.
Caroline och Henry ska fylla i vid Representation i och med att de har varit ivag och
representerat klubben.
Val av ordforande till arsmotet
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Tord ska kontakta Bo Edoff att vara ordforande under arsmotet.
•

Val avsekreterare till arsmotet
Ulrika har kontaktat Henrik Johansson och han har tackat ja om han inte far
forhinder.

•

Bestallning av rosetter till Arets Cocker
Marina bestaller rosetterna.

§148 Kommitteer och ansvarsomreiden
a/ Ave I

RAS ar fardigstallt och ska sandas till SSRK. Dokumentet i sin helhet finns att tillga for
styrelsen. Marina gor ett sammandrag av mal och strategier for bradskande genomlasning.
Ulrika har varit inne pa valphanvisningen och trots att vi beslutade att AON-tester inte ska
vara med sa finns det pa vissa i valphanvisningen. Marina ska ga igenom dem och ta bort
dessa.
Fran och med 2020-01-01 finns mojiigheten att lagga in HD-index pa foraldradjuren.
Enligt beslut 26 augusti 2016 ar halsofonden justerad med "Agare till hund som drabbas av
njursjukdomen RD eller FN dar biopsi eller obduktion ar aktuell kan ocksa soka om medel ur
fonden". Marina ska se till att hemsidan uppdateras sa det blir korrekt dar.
b/ Jakt
c/ Medlem

SKKs medlemsservice fungerar bra enligt Maria. Hon fortsatter att skicka ut vara broschyrer
till nya valpagare.
d/ PR/Info
e/ Utbildning
f/ Utstallning

Lena meddelar att hon garna fortsattningsvis ar med i utstallningskommitten, men inte som
utstallningsansvarig. Det blev for mycket for henne. Tord ska hora med Terese Lov om hon
kan ta hand om administrationen av var Club Show. Han begar in en offert fran henne.
g/ Valp- och informationsbroschyr
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Dessa behover uppdateras. Tord och Marina atar sig det.
h/ Vlltspir
2020 ars KIVI i viltspir ar halvl<lart. Anki och Anne skoter detta sjalva.
§149 Ovriga frSgor
Avtalen ut pa hennsidan? Nej, det ska goras en mapp i styrelsemejien och dar ska alia avtal
skannas in. Allt for att det ska vara latt for kommande styrelser att hitta avtalen. Ulrika ska
ordna den mappen.
Det har kommit upp i var Messenger konversation om att vi behover lagga ut vart Sv/ish
nummer pa hemsidan. Ibland ar det sa att vissa betalningar behover komma ut fort,
exempelvis for omplaceringar. Da kan kassoren kontakta webansvarig fortare och annonsen
syns pa hemsidan snabbare. Katarina tar kontakt med Eva sa vart Sv\/ish nummer finns pa
hemsidan.
§150 Nasta mote
Styrelsemote 2020-02-10
§151 Avslutning
Ordforande tackar alia och avslutar motet

Sekreterare
Ulrika Karlsson

Justerare
Katarina Rodell
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