P R O T O K O L L FOR C O C K E R S P A N I E L K L U B B E N , T E L E F O N M O T E
KLOCKAN

2020-06-08

19.00

Kallade: Tord Lundborg, Marina Aspelin, Ulrika Karlsson, Katarina Rodell, Anne Wigstrom, Lena
Landberg, Susanne Melander, Ingrid Olsson och Ulla-Stina Eriksson
Frinvarande: Ulla-Stina Eriksson
§200 Motets oppnande
•

Ordforanden oppnar motet och halsar alia valkonnna.

§201 Styrelsen adjungerar till att vara med pi motet
Susanne Melander och Ingrid Olson.
•

De adjungerade har ingen rostratt, men ar med i diskussionerna.

§202 Val avjusterare
•

Som justerare valdes Marina.

§203 Godkannande av dagordning
•

Dagordningen godkandes med tillagg under § 212 a/ Borttaganande av utstallningsmerit pa
valpformedlingen.

§204 Godkannande av foregdende protokoll
•

Foregaende protokoll godkandes.

§205 Godkannande av AU-beslut
•

Inga AU-beslut att godkanna.

§206 Bordlagda arenden
•

•
•

Skrivelse angaende korsbedomning
Detta arende avslutas i och med att Caroline inte langre ar med i styrelsen.
Stockholmsavdelningen far halla i detta sjalva.
Examinatorer. Nya styrelsen far ta tag i detta
Samarbete Svedea
1 och med Corona sa avvaktar vi med detta samarbete.

§207 In- utgSende post
•

Mejl fran Lena Lind Carlsson ordforande Springerklubben: Vi har mottagit ett mail fran JIS
ordforande dar de ber oss att titta pa en arbetsgang gallande dispens om att fa anvanda
avelsdjur utan kand HD status.
Detta borde ha kommit till oss fran SSRK. Marina skickar mejl till Lena om
arbetsgangen.

§208 Ekonomi
•

Balans- och resultatrakningen gicks igenom for maj manad. Resultatet ar positivt. Vilket vi ar
mycket glada over. Forra aret vid maj sa var resultatet negativt.

§209 Fornyat samarbetsavtal med JIS
•

I och med att vi ingen jaktkommitte har sa ska vi hora med JIS om de kan halia i detta. Vi
avvaktar tills vi har fatt en inbjudan fran SSRK.

§210 Samarbete Umbra Design
•

Denna punkt bordlaggs till utstallningen 2021.

§211 Arsmote
•

Katarina har undersokt om vi kan ha ett telefonmote for arsmotet. Hon har kontaktat SKK
och fatt svar att det ar ok. Katarina, Marina och Ulrika haller i detta.
Alia dokument ska laggas ut pa hemsidan 14 dagar innan motet. Det som ska gas igenom ar:
Verksamhetsberattelse, Verksamhetsplan, Rambudget 2020, Revisorsberattelse och
Valberedningens val. Medlemmarna maste anmala sig till arsmotet via mejl. I samband med
att de gor det ska det skickas ut telefonnummer och kod for att kunna vara med pa arsmotet.
Ordforande och sekreterare ska vi kontakta och hora om de staller upp. Forslag pa
ordforande ar Tommy Vinberg eller Bo Edoff. Som sekreterare ska Henrik Johansson
tillfragas. Som rostraknare maste aven dar nagra tillfragas.
Arsmotet beslutades att vara mandagen den 29 juni klockan 19.00.

§212 Kommitt^er och ansvarsomrdden
a/ Avel

•

Onskemal om krav pa ogonlysning for registrering har kommit in. AK far i uppgift att diskutera
om eventuellt andrade regler. Ingrid har varit i kontakt med SKK och vi kan ansoka om detta som
halsoprogran niva 2 vilket innebar att kand ogonstatus ar tillracklig for registrering.

•

Manga av uppfodarna foljer inte CSK policy och rekommendationer ang halsa.
Beslut togs pa att till nya uppfodare som i fortsattningen anmaler sig till uppfodarlistan
ska CSK skicka information om vart rekommenderade halsoprogram.

•

Borttaganande av utstallningsmerit pa valpfdrmedlingen
Beslut togs pa att for resterande del av ar 2020 sa lagger vi in en dispens for kravet
utstallnngsmerit pa valpformedlingen pa grund av Corona.

b/Jakt
c/ Medlem
•

Information fran Maria om medlemsstatistik. Sedan juni 2019 fram till maj 2020 har vi nu fatt
in 162 stycken nya aktiva medlemmar. Detta innebar att Marias utskick till nyregistrerade
valpagare har gett ett jattebra resultat
Se Marias statistik nedan.
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d/ PR/Info
e/ Utbildning
•

RAS for lokalavdelningarna

•

Uppfodar-och medlemstraffar

•

Fargnedarvning
Ligger kvar tills det kan utforas.

f/ Utstallning
•

Ska utstallningen 2020 stallas in?
Beslut taget via Messenger att vi staller in utstallningen efter ny information fran SKKs
CS. Tord har kontaktat domarna och de ar helt inforstadda med situationen. Han
fragade aven om de skulle kunna tanka sig att stalla upp 2021. Far de bara ett datum
sa de vet nar och kan se om de har mojiighet.

•

Vilsta hallen avbokad?
Marina avbokar hallen.

g/ Valp- och informationsbroschyr

•

Tord och Marina haller pa med dem. Nar blir de l<lara?
Detar klart.

•

Informationsbroschyren bor tryckas upp. Uppfodare som anvander sig av valphanvisning ska
inte behbva be om broschyrerna.
Innan vi trycker upp nya broschyrer ska vi gora slut pa de gamla. Katarina har tva
kartonger hemma och Ingrid hade en del. Nar de ar slut ska vi trycka upp nya.

•

Vem ska ansvara for att broschyren skickas ut till de som anvander sig av valpformedlingen?
Katarina tog pa sig ansvaret att skicka ut broschyren till de som anvander sig av
valpformedlingen.

•

Kostnad for broschyrerna om vi trycker dem pa samma stalle som tidningen?
Detta diskuterar vi nar de gamla nastan ar slut. Var och hur manga som ska tryckas
upp.

h/Viltspar
•

Tord fragade Anne om hon ville ta pa sig detta. Anne avbojde pa grund av att hon inte har
tillracklig erfarenhet att halla i detta, men att hon mer an garna staller upp och hjalper till.
Susanne kom med forslag pa en tjej vid namn Julia. Hon skulle hora med henne om hon ville
stalla upp. Detta ar infor 2021. Tord ska kontakta Stina om hon vill fortsatta med listan for
viltspar.

§213 Styrelseportalen Reduca genom SKK
•

Tord och Ulrika har gatt igenom detta och anser att vi inte behover det. Allt de erbjuder gor
vi redan idag. Dessutom tog SKK ut en kostnad pa detta. Kostnaden ar beroende pa hur
manga medlemmar klubben har. Beslut togs pa att vi inte anvander oss av det.

§214 Ovriga f rigor
•

Avtackande av styrelseledamoter
Tre stycken ska avtackas vid arsmotet.

§215 Nasta mote
•

Arsmote den 29 juni 2020 klockan 19.00.

•

Konstituerande motet halls efter arsmotet.

§216 Avslutning
•

Ordforanden tackar och avslutar motet.

Sekreterare
Ulrika Karlsson

Tord Lundborg

Marina Apelin

