PROTOKOLL FOR COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMOTE

2020-11-23

KLOCKAN 19°°.

Kallade: Tord Lundborg ordforande, Marina Aspelin vice ordforande, Ulrika Karlsson sekreterare, Katarina
Rodell kassor, Anne Wagstrom ledamot, Susanne Melander ledamot, Ingrid Olsson ledamot, Lena Landberg
suppleant, och Ulla-Stina Eriksson suppleant.
Frjinvarande: Lena Landberg och Ulla-Stina Eriksson
§74 Motets dppnande
•

Ordforanden halsar alia valkomna och oppnar motet.

§75 Val av justerare
•

Till justerare valdes Marina.

§76 Godkannande av dagordning
•

Tillagg pa dagordning under § 78, § 83a och § 83b. Dagordningen justerades omgaende och
godkandes.

§77 Godkannande av foregdende protokoli
•

Protokoli fran 2020-10-12
Protokollet godkandes och lades till handlingarna

§78 Godkannande av arbetsutskottets AU beslut
•

•

RD fallet.
AU beslutar att betala ut ersattning med 1 695 kr ur halsofonden.
Summan avser ersattning till agaren av hunden "Ludde" SE16367/2018 som aviidit till foljd av
konstaterad RD.
Beslut: Arbetsutskottets beslut godkandes och laggs till handlingarna
J for jaktmeriterad spaniel i kataloger.
Arbetsutskottet beslutar meddela SKK att Cockerklubben fortsatt onskar fa bokstaven J for
Jaktmeriterad hund utskriven i utstallningskataloger mm.
Beslut: Arbetsutskottets beslut godkandes och laggs till handlingarna

§79 Bordlagda arenden
•

Samarbete Svedea

•

Samarbete Umbra Design
Beslut: Ligger kvar tills utstallningarna borjar och samarbetet kan fortsatta.

§80 in- utgSende post, se bilaga.
•

Extra postutskick SSRK: Utstallnings- och Championatregler 2022-2026. Sista svarsdag till kansliet ar
15 november 2020.
Info: Sekreteraren har svarat SSRK att Cockerklubben inte har nagot att erinra mot forslaget.
Mejl fran Anna Kihigren Ackenas om Veckans hundras. Vill ha kommentarer pa FB.
Vad vi har forstatt av detta mejl ar att de vill att vi kommenterar detta pa deras FB sida och att vi
ser till att det kommer ut pa var FB sida. Det kommer vara fran den 14/12 och en vecka framat.
Uppdrag: Ingrid kommer meddela webban detta s i det kommer ut pa FB sidan.

•
•
•

Avtal JIS skickat via Messenger 2020-11-12 (se § 85).
Samarbetsavtal JiS skickat via Messenger 2020-11-13 (se § 85).
Utokning av rasregister, Johan Sandstrom (se § 86).

§81 Ekonomi
•

Balansrapport(BR) och resultatrapport(RR)
Katarina redogor for ekonomin och bade resultat - och balansrakning for oktober ar positiv.
Beslut: Styrelsen godkanner redogorelsen

•

Cockerklubben/Stockholmsavdelningen ansoker om arets bidrag fran medlemsavgiften.
"Vi har nu drygt 300 medlemmar. Vi vill garna att styrelsen diskuterar ett okat bidrag for var del,
t.ex. procent per medlem".
Besfut: Styrelsen bestutar att inte tillmotesgli Stockholmsavdelningens begaran for 2020.
Ekonomiska bidrag bor vara forenat med att utarbetade kriterier ar uppfyllda och vara mojiiga for
alia avdelningar att begara. Nagra kriterier finns inte for narvarande utan maste upprattas.
Mojiighet till ekonomiska bidrag tas upp pa arsmotet 2021.
Uppdrag: Tord meddelar Stockhoimsavdelningen att inget bidrag betalas ut for 2020.
Ansoka om nytt avtal med Royal Canin. Det vi har nu gar ut 2020-12-31.
Uppdrag: Ulrika kontaktar Royal Canind for nytt avtal.

•

§82 Arsmotes fdrberedelser
"Foreningskomrnitten har beslutat om formerna for distansmoten och de motestyper SKK kommeratt
tillhandahalla under 2021. Detaljerad information om det kommer i november". Kopieratfran SKKs
hemsida.
Vi planerar for Arsmotet och ar inforstadda med att det kan bli svart att ha ett fysiskt irsmote 2021.
•

•
•

Verksamhetsberattelse 2020
Uppdrag: Ulrika mejiar tidigare VB till alia i styrelsen och de far fylla i det som beror dem. Sa gjorde
vi 2019 och det blev bra.
Verksamhetsplan 2021
Uppdrag: Likadant gors med VP for 2021 som med VB 2020.
Motioner fran 2019 och 2020

•

•

Forhoppningsvis kommer motioner och propositioner vara mojiiga att ta upp pi "Forenklat arsmote
via webben".
Motionerna fran 2019 behandlas. Det har inkommittva motioner den 20 november.
Uppdrag: Ulrika mejiar ut motionerna till styrelsen. De behandlas pa nasta styrelsemote.
Proposition angaende att upphava tidigare arsmotesbeslut att Club Show alltid ska vara pa samma
plats i Mellansverige.
Uppdrag: Ingrid och Ulrika har tagit fram ett textforslag. Justeringar behover goras innan
ordforande undertecknar propositionen.
§83 Kommitt^er och ansvarsomrSden

a/ Avel
•

RD-fallet
Information: Marina informerar om att alltgick den ratta vagen via SKKs remiss.

•

Ogonpolicyn - distichiasis gradering
Uppdrag: Arbetet fortsatter med ogonpolicyn. AK kontaktar Svenska Sallskapet for Veterinar
Oftaimologi (SSVO) for att fa hjalp med gradering av distichiasis. Det finns idag inget som talar om
hur manga har det fmns, om det harda eller mjuka har mm.

•

Vilka policys ska gd ut till uppfodare i samband med att uppfddarllstan uppdateras i februari.
Uppdrag: AK Klubbens avelspolicy och ogonpolicy ska bifogas till uppfodarna.

•

Nyhetsbrevi^lecember.
AK haller pi med det.

•

Tunga palsar
De som skulle skriva om detta mycket att gora nu. Vi vantar tills de har tid och si kanske vi kan ta
det i tidningen till nasta nummer. Marina ska paminna dem i god tid fore tidningen ska vara klar.

•

Dispensansokan
Ansokan inkom den 23 november. AK har tittat snabbt pi den och sett att tiken ar ogonlyst UA och
har A hofter. Tikens index ar 102. Ansokan galler en engelsk hane som inte ar HD rontgad. Hanen
har haft en kull tidigare i Sverige. Valparna annu inte rontgade. Tik agaren har tidigare gjort en
ansokan for en annan hane, men fir inte tag pi agaren till den hanen. Ansokan galler som ett
alternativ till den forra hanen enligt meji.
Beslut: Cockerklubben tillstyrker dispensen
Uppdrag: Marina skickar svar till SSRK.

b/Jakt
Springerklubbens skrivelse angdende andringar for jaktprov
Uppdrag: Ingrid upprattar ettforslag till svar pa skrivelsen.

•

Ansokan avseende andrat datum och plats pa var Club Show,
Info: Tord har gjort detta, men har inte fatt svar an. Darfor har han inte gjort nagot mer med
domarna for 2021, 2022 och 2023. Detta far sta kvar tills vi fatt svar.
•

Domare 2021:

•

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. Bordlades.

•

Domare 2022:
Uppdrag att Tord skriver avtal och cv med dem. Bordlades.

•

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. Bordlades.

•

Uppdrag: UK anmaler till SSRK var och nar vi planerar utstallningen 2023.

g/ Valp- och informationsbroschyr
h/Viltspar
•

Info: Mejikontot ar nu tillgangligt for viltsparkommitten.

§84 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. Bordlades

§85 Samarbetsavtai JiS och traff
•

Info: Tord och Marina deltog pa telefonmotet som var den 18 november 2020 som gailde
samarbetsavtalet SSRK. Mer info kommer nar avtalet ar klart. I fortsattningen behover inte
se4<reteraren skicka veckobrev mm frarvSSRK till JiS. Detta gors direkt hos SSRK.

§86 Utokning av rasregister, Johan Sandstrom.
•

Inkom mejl den 16 november fran Johan om utokning av sitt rasregister med cocker spaniel. Pa
Johan har pa ta ar blivit domare pa 12 raser.
Beslut: Styrelsen tillstyrker med tillagget att det ar onskvart att han besoker Club Show och vid
utbildningen i forsta hand i vander sig och gar bred vid rasspecialister.

Susanne Melander lamnar motet klockan 20°°.
§87 dvriga fragor
•

Inga ovriga fragor togs upp

§88 Nasta motezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
——

•

Telefonmote den 25 januari klockan 19 .

§89 Avslutrjing
•

Ordforanden tackar styrelsen och onskar alia en God Jul och ett Gott Nytt Ar.

Marina Aspelin
Justerare
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