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PROTOKOLL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMÖTE 2020-02-10 klockan 19.00 

 

Kallade: Tord Lundborg Zaar, Marina Aspelin, Caroline Dufwa Ek, Ulrika Karlsson, Katarina 

Rodell, Ann-Christin Björk, Anne Wågström, Lena Landberg och Henry Nyhlin 

Frånvarande: Ann-Christin Björk, Anne Wågström, Lena Landberg och Henry Nyhlin 

§152 Mötets öppnande 

• Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§153 Val av justerare 

• Marina Aspelin valdes till justerare. 

§154 Godkännande av dagordning 

• Dagordningen godkändes och en punkt lades till under § 163 Avel. 

§155 Godkännande av föregående protokoll 

• Protokoll 2020-01-13 godkändes. 

§156 Godkännande av AU-beslut 

• Mål och strategier UR Version 2 (2019-2023) av Ras specifika avelsstrategier (RAS) 

Cocker Spaniel godkändes. 

§157 Bordlagda ärenden 

• Skrivelse angående korsbedömning. 

§158 In- och utgående post 

• Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer. 

Marina har anmält sig till denna utbildning. 

• Utvärdering av NBP A och NBP B, svar senast 2020-02-28. 

JIS har svarat på denna och Ulrika mejlar in deras svar till SSRK. 

• Mejl från SSRK: Skickar en påminnelse om att svara på enkäten gällande att anordna 

representantskapsmötet tillsammans med funktionärsträffen 18-19 april 2020.  
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Caroline skulle fundera på om hon skulle åka på detta. Hon svarar SSRK själv. Henry 

var på detta förra året han ska till frågas.  Caroline fråga Henry detta eller någon som 

väljs på årsmötet. Vi anmäler en representant. 

• Mejl från Agria angående deras annons i Cocker Tidningen. 

Ulrika ska mejla Lotta om detta. Finns med i underlagen om vad som ska vara med i 

kommande tidning. 

§159 Ekonomi 

• Trimlistan. På hemsidan finns det idag, 2020-01-22, sex stycken som trimmar Cocker 

Spaniel. På FB: sidan Cocker Spaniels Pälsvård finns det, samma dag, 55 st. Behöver vi 

ha den listan? 

Beslut togs att trimlistan ska vara kvar på hemsidan och den ska vara gratis att 

medverkat på. Styrelsen kollar och går i god för att de som vill stå med på listan 

verkligen kan trimma Cocker Spaniel. 

• Budget för kommande år ska Katarina och Tord gå igenom. Budgetförslaget ska vara 

klart till nästa möte. 

 
§160 Examinatorer 

• Bordlades. 

§161 Sammarbete med Svedea 

• Tord har haft mejlkontakt med Svedea, men har ännu inte fått information från dem. 

Detta bordlades tills vi får informationen. 

§162 Årsmöte 

• Inbjudan till årsmötet 

Eva har gjort inbjudan till hemsidan och Face Book. Styrelsen godkände inbjudan. 

Ulrika ska informera Eva om detta och vilket datum den ska läggas ut. Ulrika ska även 

mejla inbjudan till lokalavdelningarna så även de lägger ut den på sina hemsidor och 

Face Book sidor. 

• Anmälningar årsmötet 

Anmälningarna skickas på kassor@cockerklubben.com. 

• Styrelsens svar på motionerna 
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Motion 1: Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att avslå motionen. Den möjlighet för 

uppfödare att värva sina valpköpare med reducerad medlemsavgift som redan finns 

är tillräcklig. 

Motion 2: Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avstyrka motionen angående 

Cocker Cup. Styrelsen sympatiserar med motionen, men bedömer att det inte är 

genomförbart att anordna en cup som innehåller utställning, vatten – och fältprov, 

lydnad, rallylydnad, agility och viltspår. Cockerspaniel är en allsidigt användbar ras. 

Det är positivt att rasens olika användningsområden uppmärksammas.  

Motion 3: Styrelsen beslutar att avstyrka motionen. 

Dessa ska Ulrika mejla till Eva så hon lägger ut dem på hemsidan. 

 

• Verksamhetsberättelse 2019 

VB gick igenom och godkändes. Vissa justeringar behöver göras. Ulrika gör dessa. 

Informationen från hemsidan är otydlig. Ulrika kontaktar Eva om detta.  

• Verksamhetsplan 2020  

VP gicks igenom. Vissa justeringar behöver göras. Tord sammaställer VP och mejlar ut 

den. 

• Val av ordförande till årsmötet.  

Valberedningen har ansvar för att bjuda in ordförande till årsmötet. 

• Medlemsavgift för 2021 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att medlemsavgiften från 2021 blir 300 

kronor. 

• Förfrågan om vi gör något Diplom till de andra i Årets Cocker? Ex. 2:an och 3:an. 

Beslut togs på att vi inte gör diplom. Ulrika kontaktar personen som har ställt 

förfrågan. 

 
§163 Kommittéer och ansvarsområden  

a/ Avel 

• Raskompendium Cocker Spaniel 2014 

Beslut togs att detta ska tas upp i VP i och med att det är ett stort jobb för att lägga in 

de ändringar som Ingrid i avelskommittéen har gjort och som styrelsen har godkänt. 

• Varför ska uppfödare behöva betala 200 kr för att stå med på uppfödarlistan? Detta 

borde vara en självklarhet att få göra genom att betala in årsavgiften. 
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• Varför inte ta ut en avgift istället på Valphänvisningen? Där är det mer arbete med 

att lägga in valpar väntas och sedan ändra till valpar födda. 

Beslut togs på att det inte blir ändring på de två punkterna ovan. 

• Avgång ur avelskommittén  

Chatie har meddelat att hon avgår av personliga skäl. Marina ska avtacka henne och 

de som har lagt ner arbete på RAS. 

b/ Jakt 

d/ Medlem 

e/ PR/Info  

• Avtal med Svensk Hundungdom inskickat? 

Tord har kontaktat dem och väntar på information och avtal. Bordlades till 

information inkommit.  

f/ Utbildning 

g/ Utställning  

hi/ Valp- och informationsbroschyr 

• Rekryteringsbroschyren. Svår att läsa på grund av att texten är lagd på bilder. Ändring 

av layouten. 

Uppdraget att uppdatera valp- och informationsbroschyr har tidigare getts till Tord 

och Marina. De är inte klara med uppdraget varför de inte kan ge någon redogörelse 

och ärendet bordlades. 

i/ Viltspår 

Ingen från viltspårskommittéen närvarande. 

§164 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§165 Nästa möte 

2020-03-02 med inriktning på budget för 2020. 

§161 Avslutning 

Ordförande avslutar och tackar alla för mötet. 
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Sekreterare 

Ulrika Karlsson 

 

 

Ordförande 

Tord Lundborg  

 

    

Justerare 

Marina Aspelin 

 

 

 

 

 


