PROTOKOLLTILL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMGTE

2020-07-20

,00

KLOCKAN 19

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

Ordforande halsar alia valkomna och oppnar motet.

§27 Val avjusterare
•

Till motets justerare valdes Marina.

§28 Godkannande av dagordning
•

Dagordningen godkandes. Med tillagg pa § 33.

§29 Godkannande av foreglende protokoll
•

Protokoll fran 2020-06-08

•

Konstituerande protokoll fran 2002-06-29
Bada protokollen godkandes.

§30 Godkannande av AU-beslut
•

Inga AU-beslut att godkanna.

§31 Bordlagda arenden
•
•
•
•

Examinatorer.
Besluttogs pa att Utstallnlngskommitten far detta uppdrag.
Samarbete Svedea, bordlades
Samarbete Umbra Design, bordlades
RAS kompendiet
Ingrid fick i uppdrag att kontakta Magdalena om hon har kvar originalet till RAS kompendiet.
Beslut togs att Ingrid arbetar vidare med kompendiet.

§32 In- utgaende post
•

Mejl fran Anna Qvartfort: En ansokan om dispens for inte hd-rontgad hund.
Avelskommitten stoder dispensen. I AK underlag star det skrivit: Avelskommitteen stoder att
dispensen beviljas, med papekar att tiken bor ogonlysas enligt avelspolicyn innan parning.
1

•

•

Styrelsen var inte enig i att tiken bor ogonlysas utan att i texten skulle det sta: forutsattning
att tiken ska ogonlysas. Omrostning gjordes. Beslut togs pa att tiken ska vara ogonlyst innan
parningen.
Remiss sarskilda regler for utstallningar, regler for bedomning mm, till
utstallningskommitteen.
UK fdrbereder remissvar till styrelsen, till nasta mote.
Mejl fran medlem att pa SKK ligger RAS frSn 2008.
Det finns nu RAS fran 2020 pa SKK.

§33 Ekonomi
•

•
•

Katarina har upptackt pa arsmotesprotokollet att det ar fel tecken pa resultatet. Ulrika skicka
originalet for arsmotesprotokollet till Katarina. Sa kan hon gor en notering om det i
protokollet. Protokollet sands i returtill Ulrika.
Avtackning avgaende ledamoter och suppleanter.
Beslut togs pa att de ska fa en blomstercheck pa 300 kr skickade till sig.
Resultatet for jan -juni ar positivt. Vilket vi ar valdigt nojda med.

§34 Oseriosa uppfodare, smuggeihundar
•

Galler var ras. Vi har kontaktat SKK, lansstyrelsen och tullverket. Vi har gjort vad vi har kunnat
och far gora i detta arende.

§35 Vilka som ingSr i vilken kommitt^
•

Arbetsutskott
Tord Lundborg, Marina Aspelin och Katarina Rodell.

•

Avel
Marina Aspelin sammankallande, Ingrid Olsson, Anette Eriandsson och Henrik Johansson.
Jakt
Ingrid ska kontakta Maria Miillersdorf. Eventuell medverkan fran JiS.
Medlem
SKK Medlemsservice och Maria Terning.
PR/Info
Utbildning
Utstallning
Susanne Melander sammankallande, Ulrika Karlsson, Anne Wagstrom och Lena Landberg.
Valp- och informationsbroschyr
ViltspSr
Forslag att hora med Ingela Landberg, Anne Wagstr6m(styrelsens kontaktperson) och Stina
Yron Lund.

•
•
•
•
•
•
•

§36 Kommitt^er och ansvarsomrSden

a/ Avel
•

Uppfodarlistan
Tre i styrelsen tycker det ar fel att vara med pa uppfodarlistan. Detta pa grund av att det
finns flera uppfodare pa denna lista som inte foljer avelspolicyn. Det storsta problemet anser
de vara att hundarna inte ogonlyses. De tycker ocksa att det ska vara samma kvalifikationer
pa uppfodarlistan som pi valphanvisningen. Aven fragan om meriter ska de se over och det
ska hamtas ur RAS. Ingrid, Ulrika och Anne ska komma med forslag till styrelsen.

•

Ogonlysning
AK foreslar att Styrelsen ansoker om halsoprogram, samma niva som HD idag, dvs kand
status, for registrering av valpar.

•

Power Point presentation av RAS
AK har gjort en Power Point presentation av mil och strategier i RAS som kan anvandas for
utbildning i avdelningarna.

•

Nyhetsbrev till uppfodarna
Forsta nyhetsbrevet till uppfodarna blevgodkant. Om det behover komma ut ett nyhetsbrev
fort si beslutades att arbetsrutinen ar fdljande: AK forslag skickas till AU for beslut om att
skicka det till uppfodarna. AUs beslut tas sedan upp styrelsen.

b/Jakt
c/ Mediem
• Marias information
Medlemsantal
lUNI lULI MG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MARS APRIL MAJ lUNI
Aktiva medlemmar
691 740 752 763 782 780 783 788 803
821
834 853 870
4 10 30 24
18 30
26
Nya medlemmar
62
37 31 27
22
Avslutade medlemskap
6
7 25
9
4
5 11
9
13 25 20
8
Nardet galler utskick till nya cockeragare ser tabellen ut som nedan:
Manad
Utskick
Nya
medlemmar
Jan
43
30
Feb
53
24
Mars
23
22
April
81
18
Maj
85
30
Juni
138
26
•

Ulla-Stina tycker att det ska finnas kontaktpersoner som kan halla i lite aktiviteter uppe i
Norrland eftersom det kan vara svart at fa till styrelser och en aktiv lokalavdelning. Tord ska

•

kontakta Maria och se om de kan losa det pa samma satt som gjordes i Ostergotland. Med
mejiutskicktill medlemmarna i omradet.
Ulrika undrade om Hundungdom finns med i Marias statisti|j?TordJ<ontaktar Maria om det.
Ordforande lamnar motet. Vice ordforande tar over.

/

d/ PR/Info
e/ Utbildning
•

RAS for lokalavdelningarna

•

Uppfodar- och medlemstraffar

•

Fargnedarvning
Detta ar planerat, men i och med Corona far det ligga vilande sa lange.

f/ Utstallning 2021
•

Datum och plats for utstallningen.

•

Kontakta 2020 ars domare om de kan doma 2021. Mantorp

•

Domare till 2022 ska inlamnas inom kort
Dessa tre punkter overlats till UK. Forslag ska lamnas till styrelsen.

g/ Valp- och informationsbroschyr
h/Viltspir
§37 Byte av losenord for styrelse mejien
•

Gamla styrelsen kan komma in pa den
Bordlades till nasta mote.

§38 Ovriga fr^gor
•

Anne talade om att det var en artikel i cockertidningen nr 3 2006 om palsv5rd. Hon undrade
om den inte kunde vara i tidningen igen. Ingrid ska hora med de som gjorde artikein om de
har den kvar. Forslag kom aven upp om att vi skulle ha den pa hemsidan och eventuellt vara
mojiig att skriva ut for cocker agare.

•

Ingrid undrade varfor vi fortfarande betalade dyrt for vara telefonmoten. Enligt henne sa
anvander sig Foxterrier klubben av "Free conference call". Hon skulle skicka information till
Katarina om detta som sedan vidarebefordras till styrelsen.

§39 Nasta mote
•

Telefonmote mandagen den 24 augusti 2020 klockan 19°°.

§40 Avslutning
•

Marina avslutar motet och tackar de medverkande.

Vid protokollet:

Sekreterare
Ulrika Karlsson

Ordforande
Tord Lundborg

//I
Justerare
Marina Apelin

