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KLOCKAN 19"

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

Ordforande halsar alia valkomna och oppnar motet.

§56 Val av justerare
•

Till justerare valdes Ingrid Olsson

§57 Godkannande av dagordning
•

Tillagg under § 63 Balans-och Resultatrakning

•
•
•

Tillagg under § 64a/Avel: Minnesanteckningar AK
Tillagg under § 64c/Medlem
Andring under § 64f/Utstallning, nya domare
Dagordningen omedelbart justerad.
Dagordningen godkanns.

§58 Godkannande av foreglende protokoll
•

Protokoll fran 2020-08-24
Protokollet godkandes och laggs till handlingarna.

§59 Godkannande av arbetsutskottets AU beslut
•

Inga AU-beslutattgodkanna.

§60 Bordlagda arenden
•
•

Samarbete Svedea, bordlades
Samarbete Umbra Design, bordlades
Finns Hundungdom med i Marias statistik
Enligt medlemsansvarig finns det en person som ar med i Hundungdom.
Lokalavdelningarna eventuellt telefonmote
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Uppdrag till att AU-att kontakta lokalavdelningarnas ordforande for ett telefonmote under 2020.
Syftet ar att uppmarksamma avdelningars vikt for klubbens verksamhet samt prata om lokala
uppfodar- och medlemstraffar. Dar kan rasspecifika avelsstrategier RAS och fargernas nedarvning
pa cocker spaniel vara aktuella amnen.
§61 In- utgciende post
•
•

Ansokan om utstallningar 2023, se § 65 f
Skrivelse betraffande samarbetsavtal med JIS.
Beslut togs att ordforande kontaktar SSRK om ett telefonmote angaende samarbetsavtalet. Pa
detta telefonmote ska ordforande och avelsansvarig vara med.

§62 ArbetsgSng vid svarande av inkommande mejl.
•

•

Beslut att sammankallande i varje kommitte svarar pa de enklare mejlen. Kommer det ett mejl med
storre forfragan sa skickas den ut till hela styrelsen.
Marina informerar om att hon fortsatter att svara pa avelsmejien och vidarebefordrar detta till
sekreteraren sa hon kan fa med det i in-och utgaende post.
Rensning i mejiboxarna. Vem har ansvaret for varje mejl adress?
Beslut att ansvar for mejiadresserna ar den sammankallade i varje kommitte och de specifika
mejiadresserna skoter var och en.
Uppdrag att ordforande skapar mappar for varje ar I styrelsemejien och Susanne rensar bort
skrapmejien.
Uppdrag att ordforande ska gora om viltsparsmejien for det ar ingen som kommer in i den och har
inte kommit at den sedan 2019.

§63 Ekonomi
•

•

Gratis telefonmote
Forslag att vi skulle kunna anvanda Teams, men da ar man tvungen att ha tillgang till dator.
Besluts att vi fortsatter att anvanda Telia for vara telefonmoten.
Balansrapport(BR) och resultatrapport(RR)
Ekonomin ar tillfredsstallande. Fran jan - sep har vi ett positivt resultat. BR och RR godkanns.

§64a Styrelser fr.o.m. 1978 - laggas in pi hemsidan?
•
•

Uppdrag att Ingrid kontaktar webban och ber att hon lagger upp en ny flik som heter "Historik" och
lagger in vilka som har varit ordforande, sekreterare och kassdr sedan 1978.
Vem ansvarar och uppdaterar detta efter arsmoten?
Beslut togs att sekreteraren informerar webban om de nya i styrelsen efter varje arsmote.
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§64b Kommitt^er och ansvarsomrSden
a/ Avel
• Njurdiagnoser RD
Marina kontaktar SSRK/AK Eva v Celsing om ide hur vi skall kunna na ut till veterinarer for att fa ner
morkertalet avseende RD diagnoser.
Ogonstatistiken, hur lagga upp
Avelskommitten kollar kullar nigra utvalda ar, nagra ar fore och nagra ar efter det att kravet om
ogonlysning togs bort(2008), om deras foraldrar ar lysta over huvud taget innan de gar i avel.
Henrik filar pa en mall. Det ar viktigt att diagnoser skrivs in om hunden efter fornyad undersokning
ar utan anmarkning(u a).
Ogonpolicyn
Uppdrag att ogonpolicyn uppdateras enligt nya formularet. Ingrid och Marina kollar intyg och vilka
diagnoser som behover foras in i ogonpolicyn.
Till CT nasta nummer
Liten ruta med "Avelskommitten arbetar med".
Nyhetsbrev i oktober
For tunga palsar ur domares och trimmares synvinkel.
Ogonstatistik och policy.
Hyfs och ohyfs i kommentarer pa Facebook.
RAS, efterlysa lampliga informatorer.
Efterfraga uppfodare som har intresse att utbilda sig till exteriordomare
SKK angaende brev till uppfodare pa uppfodarlistan
Ingrid har varit i kontakt med SKK avelskonsulent och rapporterar att vi inte kan skriva
formaningsbrev till uppfodare, som inte foljer CSKs avelspolicy eller RAS.
Det ar varje uppfodares ansvar att sta for sina uppfodningar.
Svar angaende funktionsbeskrivning spaniel
A. E atar sig att vara var kontaktperson med FB-Spaniel gruppen.
Marina lamnar A.E adressuppgifter till U.L.
Onskemal i FB-grupp om avelskonferens via webb
A. E funderar kring hur en eventuell kommande avelskonferens via natet skulle kunna hSIIas.
•

Manga av uppfodarna foljer inte CSK policy och rekommendationer angaende halsa.
Beslut att avelskommitten skickar ut avelspolicyn till nya uppfodare som anmaler sig till uppfodarlistan
samt nar listan fornyas efter varje arsskifte.
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b/Jakt
•

I och med att vi inte har nagon jaktkommitte sa ska fragan tas upp vid samarbetsavtalet med SSRK
darTord och Marina deltager. Fragan tas upp om de kan samarbeta med att halla i traningar, kurser
och forelasningar for de jaktintresserade.
Beslut togs att fragan ska tas upp da.
Tord meddelar styrelsen nar telefonmotet blir, sa ovriga kan skicka med sina fragor.

c/ Medlem
•

Statistik for September manad

Medlemsantal
Aktiva
medlemmar

JUN JUL AUG SEP OKT
691 740

752 763

NOV DEC JAN FEB MAR APR

782

780 783 788 803

821

834

MAJ JUN JUL AUG SEP
853 870 861

864 881

Nya medlemmar
62
37 31
27
4 10 30 24
22
18
30 26 10
18 36
I September manad skickades 100 brev till nyblivna cockeragare. Under samma manad fick klubben 36 nya
medlemmar vilket gor 881 medlemmar totalt.
•

Valkomstbrevet-kan man skicka med e-post for att spara porto?
Vart medlemsantal har okat otroligt sedan medlemsansvarig borjade skicka ut brev till nya cocker
agare. Det kostar en del i porto.
Beslut togs pa att vi fortsatter att skicka ut brev.

•

Medlemsstatisk fran Maria mejias ut till lokalavdelningarna av vem?
Uppdrag att sekreteraren skicka ut detta till lokalavdelningarna nar statistiken inkommer fran
medlemsansvarig.

•

Lank for gavomedlemskap skickas ut till uppfodarna. Maria har den lanken.
Lanken finns pa hemsidan och den fungerar utmarkt enligt de i styrelsen som har anvant den.
Uppdrag att Ingrid lagger in ett fortydligande pa hemsidan att gavomedlemskap jamstalls med
fullbetalande medlem.

•

Hedersmedlemmar i Cockerklubben
Uppdrag att Ingrid kollar vilka som ar, samt eventuellt tar fram namn som kan bli aktuella i
framtiden.

•

Uppdrag att kassoren skickar Cocker tidningen till A.E. framover.

d/ PR/Info
•

Ny tidningsredaktor

•

Annons insatt i tidningen, hemsidan och pa FB. Sista ansokningsdag ar den 1 december 2020.
Privata mejiadresser pa hemsidan? De som saknar mejl ar Ingrid, Susanne, Lena och Ulla-Stina. Vill
ni lagga till dem? W/ebban som undrar.

•

Ingen av de tillfragade vill ha sina privata mejiadresser i kontaktuppgifterna.
Utstallningsmail satts till Susanne.

e/ Utbildning
f/ Utstalining
•

Domare som vill utoka sitt rasregister
UK foreslar att vi kan stalla frSgan pa hemsidan. Da ar det forhoppningsvis fler som kommer med
forslag pa domare. Forslaget forkastades da domare inte gar in pa hemsidor.
For narvarande ar fem svenska uppfodare domare pa cocker. Det vore inte dumt att fa in fler. AK
tar med i nyhetsbrevet till uppfodarna att de kan ansoka om att bli domare pa cocker.

•

BIS-vinnare Club Show 1978-2001 snart klart! Ingrid fardigstaller.
Utstalining 2021.
Budget
Beslut att den preliminara budgeten godkandes. Preliminart kan kostnaderna for utstallningen
balanseras motforvantade intakter.
Offerter
Beslut att Lofs Konsult HB anvands till utstallningen 2021. Tord kontaktarTheres och skriver avtal
med dem.
Beslut att Ostergotlands Kenneiklubb offert godkandes.
Beslut Norrkoping blir utstallningsplats i tre ar. Utstallningen hills i samband med Ostergotlands
Kenneiklubb. Datum for utstalining ar 6 juni 2021, 5 juni 2022 och 3 juni 2023.
Forslag kom att Ronneby, 2024 och 2025, skulle vara var utstallningsplats.
Uppdrag till Ulrika att hora med dem om detta.

•

Ansokan avseende andrat datum och plats pa var Club Show.
Uppdrag att Tord skriver till SSRK om att byta plats. De i sin tur vidarebefordrar detta till SKK.

•

Domare 2021:
Tva domare har tackat ja under forutsattningar hur det gar med Corona.
Uppdrag att Tord skickar avtal och cv till dem och i samband med detta ber att de gor en
presentation av sig sjalva och ett foto.

•

Domare 2022:
Tillfragade ar de som skulle ha varit har 2020 och de har tackat ja.
Uppdrag att Tord skriver avtal och cv med dem.
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•

Domare 2023:
Uppdrag att Tord hor med nagra domare som han varit i kontakt med. Ar det sa att de kan sa
skriver han avtal och cv med dem.

•

Beslut togs pa att Tord anmaler var och nar vi har utstallningen 2023.

•

Domarnamnen for 2021, 2022 och kan offentliggoras nar de ar godkanda av SSRK och SKK.

g/ Valp- och informationsbroschyr
h/Viltspar
•

Se § 62

§66 Proposition ang. beslut om Club Show pi fast plats. Arsmotes protokoll 2005-02-27.
•

Uppdrag att Ingrid och Ulrika gor ett forslag och visar till styrelsen.

•

Uppdrag att Ulrika ska aven se till att datum for motioner kommer ut pa hemsidan och FB sidan.

§67 Omprovning av beslut att inte utse Arets Cocker 2020
•

Beslut tagit 2020-04-20 kvarstar om installande av Arets Cocker i samtliga discipliner.
Beslutet galler till och med den 31 december 2020. Fran och med den 1 januari 2021 borjar
berakningen av Arets Cocker i samtliga discipliner.

§68 Ansvarig utgivare for tidningen PRV
•

Tord stammer av med PRV om nar ansvarig utgivare gar ut. I samband med detta sa ska han hora
med PRV vilken adress mejiet gar till nar de skickar ut det.

§69 Rensning av styrelsemejien.
•

Se§62

§70 Ordna med avtackningsblommor
•

Uppdrag att Katarina ordnar med blomster checkat och kort till de som ska avtackas.

§71 Ovriga fragor
•

Inga ovriga fragor

§72 Nasta mote
•

Nasta mote ar den 23 november 2020 klockan 19°°.

§73 Avslutning
•

Ordforande tackar for ett bra mote och avslutar motet.
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Sekreterare
Ulrika Karlsson

Ordfdrande
Tord Lundborg

Justerare
f/
Ingrid Olssfefn

