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KLOCKAN 19°°.

Kallade: Tord Lundborg, Marina Aspeiin, Ulrika Karlsson, Katarina Rodell, Anne Wagstrom, Susanne
Melander, Ingrid Olsson, Lena Landberg, och Ulla-Stina Eriksson
Frinvarande: Lena Landberg och Ulla-Stina Eriksson
§41 Motets oppnande
Ordforande halsar alia valkomna och forklarar motet oppnat.
§42 Val av justerare
Till justerare valdes Katarina.
§43 Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes med tillagg pa § 45, § 50a och 50c.
§44 Godkannande av foregdende protokoll
•

Protokoll fran 2020-07-20
Protokollet godkandes av styrelsen.

§44a Sekretess
Alia ar informerade om att styrelsen har sekretess.
§45 AUs arbetssatt
I huvudsak-endast brSdskande beslut tas av AU. Det som kan vanta till nasta mote beslutas di.
§46 Godkannande av AU-beslut
•

Utstallningar under Corona Covid-19
En medlem undrar om Cockerklubben anordnar en liknande utstallning som Amrisklubben
ska ha i sommar pa Klubbarps Hundklubb mellan Mjolby och Mantorp.
Cocker Spanielklubben Stockholm har bjudit in till utstallning 4 oktober 2020.
Svenska kennelklubbens CSK tog beslut 9 juni 2020. CS anser att olika typer av
uppfinningsrika losningarfor att kunna genomfora verksamheter ska undvikas eftersom de
kan anses syfta till att kringga utfardade restriktionerna for att hindra smittspridning. En
utstallning, tavling, prov eller beskrivning ar att anse som en offentlig tillstallning oavsett om
alia personer ar dar samtidigt eller

•

•

Den tidigare utfardade dispensen gallande begransningsregler for deltagande forlangs att
galia till och med 31 december 2020.
Beslut: Cockerspanielklubbens arbetsutskott beslutar att avrada Cockerspanielklubben
Stockholm fran att arrangera utstallning och medverkar inte till utstallning enligt forfragan
fran medlemmen.
Punken blev omgSende justerad av styrelsen.
Tolkning av om gavo/valpkoparnnediemskap (160 kr) ar fullbetalande medlem (270 kr)
Om nagon i din familj redan ar fullbetalande medlem i klubben kan du vaija att losa
familjemedlemskap.
Beslut: Som bestammelsen ar formulerad ar ett medlemskap for 160 SEK inte ett
medlemskap for 270 kronor. Arbetsutskottet beslutar dock att jamstalla gavomedlemskap
med fullbetalande medlem for att underlatta rekrytering av fler medlemmar.
Punken blev omgaende justerad av styrelsen.
Lagesrapport frSn utstallningskommitten
Beslut: Arbetsutskottet delar utstallningskommittens forslag och ger utstallningskommitten
uppdrag att arbeta vidare med att samordna Club Show med Ostergdtlands kennelklubbs
utstallning i Norrkoping i juni tre ar med borjan 2021. Ringar, domarservice, fikakorgar mm,
men inte prisbord och att anvanda Therese Lof for administration av utstallningen,
anmalningar och katalog.

§47 Bordlagda arenden
•

Raskompendiet
Ingrid har sett over detta. SSRK och SKK har godkant RAS-kompendiet. Overklagan har
inkommit fran en privatperson om vissa ord som ar felaktiga nar det galler cocker spaniel.
Beslut togs pa att vi later det vara som det ar och vantar tills det nya domarkompendiet ska
lamnas in, troligen 2024.

•
•

Samarbete Svedea
Samarbete Umbra Design

•

Byte av losenord for styrelse mejien.
Detta ar gjort den 22 augusti 2020 via Messenger och de som inte langre ingar i styrelsen ar
borttagna.

§48 In- utgeiende post
•

Nya rontgen rutiner. Laggas ut pa hemsidan?
Beslut togs pa att inte lagga ut det i och med att det inte ar helt klart pa SKK an.

§49 Ekonomi
•
•

Katarina gick igenom resultatrakningen. Vi har ett positivt resultat och da ar inte intakter for
medlemmarna inraknat i juli som kommer i mitten av augusti.
Nar ska momsbefrielsen skickas till Skattemyndigheten? Nar gjordes det senast?
2

Katarina skickade med ett registerutdrag fran Skatteverket, men det var inte det gallde utan
inskickandet av " Ansokan om befrielse fran att lamna sarskild uppgift". Katarina kollar upp
detta.
•

Ar boken foreningsteknik inkopt? Skulle skickas till den nya styrelsen for att veta hur en
forening skots.
Den ar inkopt och de som vill ha den far mejia till Katarina sa de far hem boken

§50 Kommitt6er och ansvarsomr^den
a/ Avel
•

dgonlysning ar av principiell betydelse och bor understallas arsmotet 2021.
Beslut togs att AK far i uppdrag att samla in statistik for ogonstatus och visa for styrelsen
infor eventuell begaran hos SKK om bekampningsprogram.

•

Uppfodarlistan
Ingrid, Anne och Ulrika har bifogat ett fbrslag angaende uppfodarlistan/se bilaga. Det ar
samma forslag som Engelsk Springerklubben hade for att ta bort sina uppfodare fran deras
uppfodarlista. Det blev en het diskussion om detta. Beslut togs att uppfodarlistan ska vara
kvar som den ar idag.

b/Jakt
• Ingrid Olsson ar anmald till SSRKs spaniel jaktkommitte som representant for cockerklubben.
Dessvarre far vi inga inbjudningar idag fr^n andra spanielklubbar. Ingrid ska undersoka om vi
kan fa ett battre samarbete med spanielklubbarna. Enligt Marina sa verkar samarbetet med
JiS vara pa gang. Vi avvaktar och ser vad som hander.

c/ Medlem
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Som ni ser har medlemsantalet sjunkit nagot i juli manad. Forklaringen kan vara att infobrev till
nyblivna cockeragare i juli.
Medlemmar i respektive avdelning ser ut som foljer:
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Finns Hundungdom med i Marias statistik
Tord har mejiat Maria for att se om de finns med i hennes statistik. Tyvarr har han inte fatt
svar an fran Maria. Punkten bordlades tills svar inkommit.

•

Lokalavdelningarna
Forslag om att ha ett telefonmote med vara lokalavdelningar for att visa att vi bryr oss om
dem och for att hora med om det ar nagot det behover hjalp med. Vi ska fundera pa detta
for tanken var god. Bordlades.

d/ PR/Info
•

Ny tidningsredaktor
Detta kommer i CT. Tord har prata med andra RAS folk, men inte fatt nagon respons pa
detta. Den som ska bli ny tidningsredaktor maste vara duktig pa Lay-out program och
verkligen ha tid for detta. Vi ska fortsatta att soka redaktor. Lotta ar kvar till arets slut, men
vill heist sluta sa fort som mojiigt.

•

Jordbruksverkets nya regler in pa hemsidan och i tidningen (detta togs inte upp pa forra
motet).
Lank:
https://diur.iordbruksverket.Se/amnesomraden/diur/olikaslagsdiur/hundarochkatter.4.20
7049b811dd8a513dc8000413.html
Om man foljer lanken och laser det som steir som ar nytt sedan den 15 juni 2 0 2 0 sa ar det lite
halvfardigt tycker vi. Innan sa fanns det en bra broschyr for hund och den ar borttagen idag.
Beslut togs pa att vi inte lagger ut den pa hemsidan.
Marina gjorde en artikel om att varda sin hund. Hon ska se over den och lagga in det nya fran
jordbruksverket. Styrelsen ska titta pa den innan den laggs ut.

•

Nar man trycker pa mejiadresser pa hemsidan sa kommer Outlook fram for att kunna skicka
mejl. Gar detta att andra? Alia har inte Outlook idag.
Ulrika fick 1 uppdrag att ta upp detta med webmaster och se om det gar att andra.

e/ Utbildning
•

RAS for lokalavdelningarna

•

Uppfodar-och medlemstraffar

•

Fargnedarvning
De tre punkterna under utbildning bordlades fram till dess de gar att genomfdra.

f/ Utstallning
•

Examinatorer

•

Enligt AUs beslut ska utstallningskommitteen fortsatta med arbetet.

•

Susanne har kontaktat Ostergotlands Kennelklubb och vi far halla var utstallning tillsammans
med dem i tre ar. Vi har fatt erbjudandet om att anvanda samma hotell till vara domare som
de har till sina domare. Vi fhr aven deras rabatt pa hotellrummen.

•

Vi maste vara klara till klockan 16°° pa sondag for da borjar de riva ringarna.

•

En del prisuppgifter har vi fatt in. Ulrika ska gora en budget for utstallningen 2021.

•

Katarina far i uppdrag att bestalla flygbiljetter till domarna.

•

Tord ska kontakta de domarna som var tilltankta 2020 om de kan den 6 juni 2021. Kan de
inte da, ska han hora med dem om de kan 2022. Darfor ska forslag for domare 2022 vantas
med tills vi vet.

•

Utstallningskommitteen far i uppdrag att kontakta SKK om utstallningsplatserna 2021 och
2022.

•

Ingrid har kommit in med en lista om vilka domare som har domt pa Club Show sedan 2002.
Ulrika har gjort den i Excel och ska mejia ut den och aven spara den i mappen utstallning.

•

Tord har fatt ett mejl om forslaget pa domarna 2022 har lackt ut. Darfor bytet av Idsenord pa
styrelse mejien

•

Varfdr engelska rasdomare? Ar det for att ursprungslandet ar England? Idag finns manga
domare som hallit pa lange, men ar inte fran England. Till exempel: Maja Horvart, Mario
Sonia Marques, Pavel Sulsek med flera. Blir ett stdrre utbud att valja. Finns det beslut pa att
de maste vara fran England? Ulrika som undrar.
Att det ar engelska domare beror pa att det var sa fran bdrjan. En engelsk domare drar fler
utstallare.

g/ Valp- och informationsbroschyr

5

h/ViltspIr
§51 Rensning av styrelsemejien.
•

Finns idag over 2000 mejl!
Ulrika kom med forslaget att det gar att gora mappar for varje ar sa det inte ligger sa mycket i
inkorgen. Tord har rensat bort skrapmeji. Tord far i uppdrag att gora de olika mapparna och
lagga in de mejien for aren i varje mapp.

§52 Proposition ang. beslut om Club Show pi fast plats. Arsmotes protokoll 2005-02-27.
Ulrika far i uppdrag att ha koll pa detta och paminna styrelsen om nar den ska skrivas.
§53 Ansvarig utgivare for tidningen PRV. Nar ar detta gjort? Maste goras vart tionde ar.
Tord fick i uppdrag att se over detta i och med att han ar ansvarig utgivare.
§52 Ovriga frigor
Vi behover borja se over Verksamhetsberattelsen och Verksamhetsplanen.
§53 Nasta mote
Nasta styrelsemote blir mindagen den 12 oktober 2020 klockan 19°°.
§54 Avslutning
Ordforande avslutar motet och tackar oss.

Vid protokollet:

Ulrika Karlsson

Justerare
Katarina Rodell
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Bilaga 1.
Anteckningar vid mote 20-08-10 angSende UPPFODARLISTAN
Narvarande: Ingrid Olsson, Ulrika Karlsson och Anne Wagstrom.
Pa SKKs Kopahund finns idag ca 150 uppfodare av cocker spaniel.
Pa CSKs uppfodarlista finns idag ca 60 uppfodare listade, 4 ar utan hemsidor.
For att sta med pa uppfodarlistan kostar det 200 kr/ar, denna avgift tycker vi ska tas bort.
En uppfodare som betalt avgift for att sta dar ar svar att ta bort, daremot om den ar gratis och ingar
som en service till uppfodarna, bar CSK storre auktoritet att kunna ta bort uppfodare som inte foljer
uppsatta rekommendationer och policys.
Vi anser att CSK bar en god och stabil ekonomi, och darfor ska detta vara en gratis service till
uppfodare som ar medlemmar i klubben, precis som vid valphanvisning. Uppfodarna ar de som gor
att valpkopare blir medlemmar, och klubben far pa sa satt in mycket pengar den vagen.
Viktigt att uppfodare som ligger pa listan bar en uppdaterad liemsida, med aktuell e-postadress sa
att valpkopare latt kan hitta kennlar som de ar intresserade av.
Hur roligt ar det nar hemsidan inte ar uppdaterad pa flera ar, det gor inte valpkoparen sarskilt glad
eller intresserad, och ar inte nagon god reklam for uppfodaren eller CSK.
Vi tror att valpkopare vill se hundarna pa kennlarna, om valpar vantas, och en presentation och hur
lang erfarenhet uppfodarna har av rasen. Detta ar sadant som borde finnas pa aktuella hemsidor till
hjalp for valpkoparna.
Rasspecifik avelsstrategi (RAS) ar enlig Svenska Kennelklubben (SKK) rasklubbarnas viktigaste
dokument. Observera att det i RAS finns flera viktiga faktorer att beakta i avelsarbetet, men dessa ar
ej krav for att sta med pa uppfodarlistan.
Vill man som uppfodare finnas med pa listan skickar man ett mail till Cockerklubbens webbmaster,
och bekraftar darmed att man godkanner de krav som stalls.
De krav som galler for att fa sta med pli uppfodarlistan vid avel med svenskagda avelsdjur ar:
• Tiken ska ha fylit 18 manader vid parning.
• Foraldrarna till kullen ska vara rontgade med A eller B hofter.
• Undantag: Hund med HD grad C kan anvandas i avel om HD-index pa den planerade kullen
enligt SKKs avelsdata ar 100 eller hogre vid parningstillfallet.
• BIda foraldrarna ska vara ogonlysta av ogonlysningsveterinar inom 2 ar fore parningen, och
vid ogonlysningstillfallet blivit bedomda som ej behaftade med arftlig ogonsjukdom.
• Minst en av foraldrarna ska vara DNA-testad fri alternativt hereditart fri for FN.
• Uppfodaren ska foija Cockerklubbens dgonpolicy.
• Uppfodaren ska foIja SKKs Grundregler.
• Uppfodaren ska foIja Jordbruksverkets regelverk kring avel och hundhallning.
• Uppfodaren ska foIja Cockerklubbens avelsrekommendationer och policys.
• Uppfodaren ska vara val fortrogen med RAS, och ha last och forstitt vad som ar viktigt i sitt
avelsarbete.
•
Uppfodaren ska vara medlem i Cockerklubben (galler samtliga delagare i kennein).
Cockerklubben ska borga for och varna om de seriosa uppfodarna, och valpkoparna ska kunna lita
att de uppfodare som ligger CSKs hemsida verkligen ar seriosa.
De uppfodare som inte foljer ovanstaende krav kommer att tas bort fran uppfodarlistan.
Ansvaret for att listan halls uppdaterad vilar ytterst pa Cockerklubbens styrelse.

