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klockan 19.00

Kallade: Tord Lundborg Zaar, Marina Aspelin, Caroline Dufwa Ek, Ulrika Karlsson, Katarina
Rodell, Ann-Christin Bjork, Anne Wagstrom, Lena Landberg och Henry Nyhlin
Franvarande: Ann-Christin Bjork, Anne Wagstrom, Caroline Dufwa Ek och Henry Nyhlin.
§162 M5tets oppnande
Ordforande dppnar motet och halsar alia valkomna. Lena Landberg gar in for Ann-Christin
Bjork. Motet ar beslutsmassigt.
§163 Val av justerare
Till justerare valdes Katarina Rodell.
§164 Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes.
§165 Godkannande av foregaende protokoll
Protokollet godkandes.
§166 Godkannande av AU-beslut
inga AU-beslut att godkanna.
§167 Bordlagda arenden
•

Skrivelse angaende korsbedomning.
I och med att Caroline inte var med pa motet bordlades arendet.

•

Layout pa rekryteringsbroschyren.
Marina har skrivit av den. Tord och hon ska justera den.

•

Examinatorer
Arendet bordlades och nya styrelsen far ta tag i detta.

•

Samarbete med Svedea.
Tord har fatt avtalsforslag fran dem, men vi saknar en del i detta avtal. Han skulle
informera dem om vad det ar vi saknar och fa det inlagt i avtalet.

•

Avtal med Svensk Hundungdom

1

Tord har haft kontakt med dem och lamnat den informationen de vill ha av oss. Han
ska aven underteckna avtalet och skicka in till dem.
§168 In- och utgaende post
•

Ingen post som varviktig att ta upp.

§169 Ekonomi
•

Rambudget for kommande ar
Budgeten for 2020 gicks igenom. Diskussion blev det om vissa poster. Katarina ska
korrigera budgetforslaget och mejia ut den till styrelsen.

§170 Samarbete med Umbra Design
•

Mejl fran Umbra Design om samarbete. Deras forslag ar belt OK, men vi har vissa
andringar. Tord kontaktar dem och ser om det ar mojiigt for dem att andra till de
onskemal vi vill ha istallet.

§171 Arsmote
•

Verksamhetsberattelsen
Revisorn vill ha tillagg angaende om varfor utstallningen gick minus istallet for plus
som var budgeterat for 2019. Ulrika korrigerar i VB under Ekonomi.

•

Verksamhetsplan 2020
Andring av texten for Viltsp^r. Tord korrigerar texten i VP 2020.

•

Valberedningen
Ingen av deltagarna i valberedningen kunde narvara vid dagens mote. Lista mejiad till
Tord pa deras forslag pa styrelse for 2020. Ingen i nuvarande styrelsen hade nagot att
tillaga om deras forslag.

§172 Kommitteer och ansvarsomraden
a/ Ave I
•

Kommitten haller pa med RAS. Statistik till kommande nummer av Cocker Tidningen.

b/Jakt

2

JJBB;

d/ Medlem
•
•

Maria, medlemsansvarig, har sl<icl<at ut 54st vall<omstbrev till nya Cocker Spaniel
agare. Av dessa har 24st blivit medlemmar under januari.
Tord har haft samtal med ordforanden i Vastra avdelningen. De har inte lyckats fa
ihop till en styrelse. Den avdelningen kommer laggas vilande. Beslut togs pa att de
kan vara vilande.

e/ PR/Info
f/ Utbildning
•

Marina ska aka pa SKK:s avelstraff.

gj Utstallning
•

Det har blivit diskussion om poangberakningen om extra poang vid avdelningarnas
inofficiella utstallning. Den extra poangen ar for att utstallarna aven ska aka pa
lokalavdelningarnas utstallningar. Nar vart forslag pa poangberakning lag ute pa
hemsidan bad vi om synpunkter pa den. Dock har inga synpunkter inkommit och
beslutet ligger kvar att medlemmarna pa arsmotet far rosta om den nya
poangberakningen ska galla. Om de godkanner den kommer den att galla fran 202101-01. Denna punkt tas upp i §10 i dagordningen for arsmotet.
• Katarina saknar domaravtalen for domarna 2020. Ulrika ska kontakta Sara och hora
om hon har fatt nagot avtal fran Lennart och om hon har signerat och skickat det i
retur.
•

Lena ska mejia Royal Canin om sponsringen till utstallningen.

hi/ Valp- och informationsbroschyr
i/ Viltspar
•

Ingen fran viltsparskommitten narvarande.

§174 Ovriga fragor
•

Inga ovriga fragor.

§178 Nasta mote
•

Beslutas nar det konstltuerande motet ar.

§179 Avslutning
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Ordforanden tacka alia for ett bra samarbetsar och avslutar motet.

Justerare
Katarina Rodell

