
PROTOKOLLTILL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMOTE 2021-01-25 

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. 

Frinvarande: Susanne Melander, Lena Landberg och Ulla-Stina Eriksson 

§90 Motets oppnande 

� Ordforande halsar alia valkomna och oppnar motet. 

§91 Val avjusterare 

� Till justerare valdes Katarina Rodell. 

§92 GodkSnnande av dagordning 

� Efter justeringar av § 100/a flytt av AKs synpunkter pa samarbetsavtal med JiS till § 102. 

� Tillagg §100/b Spanieljaktkommittens referensgrupp 

� Dagordningen justeras omgaende och godkanns. 

§93 Godkannande av fdregdende protokoll 

� Foregaende protokoll, 2020-11-23, godkandes. 

§94 Godkannande av arbetsutskottets AU beslut 

� Inga AU beslut att godkanna. 

§95 Bordlagda arenden 

� Samarbete Svedea 

� Samarbete Umbra Design 

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

§96 In- utgdende post 

§97 Vi mSste bestamma vem som svarar pS vilken post/meji. Vi har missat att svara pi en del. 

� Kommitteerna svarar pa de mejien som hor till dem. Alia maste skarpa sig med att svara pa mejien. 

Nar svar skickas sa ska de skicka en kopia till styrelsen. Sa alia vet att det ar besvarat och alia kan 

slappa forfragan. P 

y 
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� Det ar svart att fa tag pa dem som skickar mejl emellanat. Ingrid har kontaktat SSRK angaende 

broschyren som de ville fa in bilder och text till. Det var dalig information fran dem. Hur mycket 

text och hur manga bilder behover de ha? Ingrid tar ny kontakt for information. 

§98 Ekonomi 

� Resultat 2020 

� In-och utgaende balans 2020 

Ekonomin ar god. Allt har inte inkommit for december an sa alia siffror ar preliminara. 

� Sponsring av BPH 

AU har diskuterat att CSK ska sponsra till detta. Det blev omrbstning och det blev 50/50 pa 

sponsring av BPH. SSRK ar var specialklubb och fragan ska stallas till dem om de kan hjalpa till med 

sponsring for BPH pa cocker spaniel. Uppdrag til! Anne att hora med SSRK om detta. 

Beslut togs att bordiagga CSK sponsring for BPH tills svar har inkommit fran SSRK. 

� Forslag fran lokalavdelningarna om ett fast grundbidrag och % per medlem. Detta vill de att vi ska 

ta upp pa arsmbtet. 

Eftersom lokalavdelningarna ar daliga pa att skicka in sina protokoll sa ar det svart att bedoma 

deras behov av ekonomiskt bidrag fran CSK. 

Uppdrag: Tord kontaktar ordfdrande i lokalavdelningarna och paminna dem om att enligt stadgarna 

ska de skicka in protokollen omgaende till oss. Aven deras ekonomi ska komma in. 

Beslut: Arendet bordlades till nasta mote. 

AU fick i uppdrag att titta pa kriterier for att lokalavdelningarna ska kunna fa bidrag fran CSK. 

Stockholms lokalavdelning kommerta upp detta pa arsmotet. 

§ 99 Arsmotes forberedelser 

� Digitalt ellertelefon mote 

Beslut togs att vi ska ha ett digitalt arsmbte. 

� Datum for arsmbtet 

AU ska bestamma datum for arsmbtet med SKK i och med att det ar de som har hand om det 

digitala arsmbtet. 

� Verksamhetsplan 2021 

Bordlades 

� Motioner 2019 

Bordlades 

� Motioner 2021 

Bordlades 

� Proposition 2021 

Bordlades 

� Motioner och proposition ut omgaende pa hemsidan , 

Bordlades 
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§100 Kommitt^er och ansvarsomrSden 

a/ Avel 

� Ogonpolicy distichiasis kontakt SSVO 

Har inte inkommit nagot svar fran dem annu. Bordlaggs till svar inkommit. 

� Brevtill uppfodarlistan 

AK har lamnat fdrslag pa brev till de som betalar in for uppfodarlistan for 2021. Brevet godkandes 

och Katarina mejiar/postar brevet till uppfodarna sa fort hon ser att de har betalt in avgiften. Eva 

lagger sedan ut uppfodarna pa hemsidan. 

� AKs synpunkter pa samarbetsavtal med JiS. Flyttad till § 102. 

� Skrivelse till SKK angaende osaker rontgen. 

AK kontaktar SKK med underlag angaende detta. 

� Springerklubbens skrivelse angaende andringar for jaktprov 

Ingrid har svarat dem att vi haller med dem angaende deras tankar och funderingar angaende 

andringarna for jaktprov. 

� Kontaktperson Jaktspaniel i Sverige (JIS) 

� Kontaktpersonen finns pa hemsidan och i tidningen. Kontakt ska tas for att hora vad hon kan bista 

CSK med. 

SSRKs Spanieljaktkommittes referensgrupp 

Ingrid anmalde sig till gruppen, men fick till svar att den ar upplost sedan oktober 2020, da den inte 

varit verksam pa fyra ar. Ingrid ska forsoka fa mer information om detta, och hur SSRKs samarbete 

med rasklubbarna i jaktfragor nu ska fungera med viktig regelrevidering pa gang kommande ar. 

� c/ Medlem 

Den 31 december har vi 912 medlemmar. Marias information om medlemmarna ska laggas ut pa 

hemsidan och vara med i tidningen. 

Uppdrag: Tord far i uppdrag att kontakta Maria sa hon mejiar over informationen varje manad till 

Eva. 

� Hedersmedlemmar i Cockerklubben 

Ingrid har gjort en sammanstallning pa vilka som ar/har varit hedersmedlemmar. Detta ska laggas 

in pa hemsidan. Vi ska forsoka uppmuntra medlemmarna att komma med forslag pa 

hedersmedlemmar. Styrelsen bor tanka till en gang per ar for hedersmedlem. 

Tord fick i uppdrag att ta med detta i Ordforandens rader. 

b/Jakt 
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� Mote med lokalavdelningarnas ordforande 

Motet agde rum den 18 januari 2021.1 dessa tider hade vi motet digitalt, via Messenger Room. Alia 

lokalavdelningarna medverkade. En kort presentation gjordes av deltagarna. Det kom in manga 

forslag pa vad olika avdelningar gor. Tips pa vad man kan hitta pa med mediemmarna under 

Corona tider, bjuda in andra avdelningar eller hundklubbar och gora nagot gemensamt med dem. 

/Bilaga 1 

d/ PR/Info 

� Ny tidningsredaktor 

Det har varit tva personer som har varit intresserade av uppdraget. Det blev omrostning for vem av 

dem vi skulle valja. 

Till protokollet att Ingrid rostar mot forslaget. 

Uppdrag: Tord skriver avtal med den nya tidningsredaktoren. Manusstop ar den 7 februari 2021. 

� e/ Utbildning 

f/ Utstallning 

Utstallning 2021. 

� Ansokan avseende andrat datum och plats pa var Club Show. 

Info: Svar har inkommit fran SSRK. UK tar hand om det. 

� Minnesanteckningar UKs telefonmote den 14 januari 2021 

Susanne ska kontakta SKK och se om de inte kan andra sig angaende utstallningsplats och datum. 

Lena ska hor med Mantorp om det ar gar bra att byta datum dar. Heist ha det tidigare sa vi kan vara 

utomhus for lokalen ar inte bra for utstallning. Hon preliminarbokar hos dem. Forslag inkom med 

att andra datum till den 15 augusti och ha den tillsammans med OKK i Norrkoping. 

Om nu de tilltankta domarna inte kan sa ska UK se over reservdomare till deras nasta mote^ 

2019 hade vi lite svart med att fa bilder under utstallningen. Susanne kom med forslag pa fotograf. 

Hon ska begara in en offert pa detta. 

� 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. Detta far vanta tills vi vet nar och var vi har utstallningen. 

Bordlades tills vi vet datum och plats utstallningen. 

� Domare 2022: 

Uppdrag att Tord skriver avtal och cv med dem. Bordlades. 



� Domare 2023: 

Uppdrag attTord hor med nigra 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. Detta ar gjort av 

sammankallande i UK. 

g/ Valp- och informationsbroschyr 

h/ViltspIr 

Anne har varit i kontakt med Ingela Larsson-Kindeland. De har bestamt att de ska ha viltsparstavling 

i September 2021. Mer information kommer senare. 

§101 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. 

§102 Samarbetsavtal JiS 

Beslut togs att vi sager upp samarbetsavtalet med SSRK och JiS. 

Det finns ett samarbetsavtal med de ovriga spanielklubbarna fran 2016, som vi nu ska kontakta och 

etablera battre samarbete med. /Bilaga 2 

§103 Avtal med Royal Canin 

Det nya avtalet har inkommit. i det nya avtalet star det att vi ska ha fyra seminarier vilket vi inte 

kan stalla upp pa. Det gamla avtalet galler fram till december 2021. 

Tord fick uppdraget att kontakta Royal Canin angaende vart gallande avtal. 

§104 Forslag pi blivande exteridrdomare 

Det har inkommit ett namnforslag. Problemet ar att det ar lang vag att ga for att blir domare. Allt 

skergenom SKK. 

Tord ska namna detta i Ordforandens rader. 

§105 Protokoll och handlingar frhn lokalavdelningarna. 

Har saknas insyn i verksamheterna, ska skickas in kontinuerligt enligt stadgarna. Tord kontaktar 

ordforanden i lokalavdelningarna om detta. 

§106 Telefonmote med lokalavdelningarna 

Styrelsen sa nej till detta. 

§107 Ovriga frSgor 

� Mejl fran SSRK angaende "Hemstallan om att infora "varningstriangel" i avelsdata, gallande 

foraldradjur till hundar drabbade av RD (Renal Dysplasi)". 

Alia i styrelsen tyckte detta var bra. Ulrika fick i uppdrag att svara till SSRK att var ras ska vara med i 

detta. 
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� Mejl fran SKK att Svenska Kynologiska Akademin klipparkivet blir digitalt. 

Ulrika fick i uppdrag att skanna in detta och mejIa till Tord. 

§108 Nasta mote 

Telefonmote den 22 februari 2021 klockan 19°° om arsmotet. 

§109 Avslutning 

Ordforande tackar for motet och avslutar det. 

Ulrika Karlsson 

Sekreterare 

Justerare 

Katarina Rodell 



Minnesanteckningar, HS och ordforande lokalavdelningar 

18 januari 2021 

Narvarande: 

Tord Lundborg, ordforande HS 

Marina Aspelin, vice ordforande, HS och sammankailande avelskomnnitten 

Ingela Hansson, ordforande Sydvastra 

Ulla-Stina Eriksson, ordforande Vasterbotten 

Gunilla Shuber, ordforande Stockholm 

Gittan Martensson, ordforande Uppland 

Rita Hillring, tf ordforande Varmland 

Ulrika Karlsson, kassor Sydostra 

� Alia presenterade sig, och berattade om olika aktiviteter for medlemmarna. 

� Alia aktiva styrelser verkade vara bra sammanhallna gang som trivdes tillsammans och i 

manga fall varit verksamma lange. 

Aktiviteter for medlemmarna (aven i coronatider): 

� Viltspar, nose work utomhus, heldagsvandring med hund, cockerpromenader med fika, 

jaktkurs, familjedag med aktiviteter for alia aldrar, tipspromenad, cocker-race, prova-pa-dag 

for olika cockerrelaterade aktiviteter 

� Aven: forelasningar med olika teman, t ex vaxter i tradgarden som kan vara farliga for hund, 

uppfodartraffar med tema, bjuda in fysio for massage och traning med balansboll. 

Tips: 

� Uppfodartraffar kan anordnas sa smaningom nar vi kan traffas igen, med RAS 2020 som tema 

och dar Avelskommittens PowerPoint kan anvandas som stod for diskussioner och 

tillampning av vara mil och strategier. 

� Att bjuda in annan avdelning eller annan ras-/hundkiubb for att utbka deltagarantalet pa 

traffar och aktiviteter. T ex forelasningar eller inofficiella utstallningar. Tva utstallningar 

samma plats (ring) kan anordnas pa samma dag. 

� Mailadress till cockeragare i naromradet via klubbens medlemsansvariga Maria Terning 

medlem@cockerklubben.com 

Att stalla in arsmote i avdelningarna pga corona. Gar bra om man hade arsmote 2020 och gor 

sin verksamhetsberattelse och verksamhetsplan samt arsredovisning och budget. 

� Vilande avdelningar ordna aktiviteter med hjalp av rad och stod fran narmaste aktiva 

avdelning. 

Onskemal: 

� Bidrag av medlemsavgiften till avdelningarna for att kunna ordna nagon extra aktivitet. Kan 

locka nya medlemmar till klubben. 

� Mera kontakt med HS genom upprepade digitala moten som detta. 

Alia verkade nojda med nuvarande HS styrelse. Bestamdes att vi skall ha regelbundna moten. 

Marina Aspelin 



Overenskommelse mellan spanielrasklubbar anslutna till SSRK 

Syftet med overenskommelsen ar att oka utbudet och tillgangligheten till de arrangemang 

och aktiviteter som anordnas av de enskilda rasklubbarna for spaniel vid saval lokala som 

centrala arrangemang. 

Overenskommelsen innebar att medlem i nagon av spanielklubbarna skall ha fri tillgSng till 

verksamheter som anordnas av de enskilda rasklubbarna utan krav pa medlemskap i den 

arrangerande klubben. 

1 handeise av overtecknat arrangemang har den egna klubbens medlemmar foretrade. 

Undantagfran overenskommelsen ar arsmoten, saval lokalt som centralt samt 

utstallningsverksamheten da denna ar rasspecifik. 

Overenskommelsens giltighet 

Overenskommelsen galler for de rasklubbar som undertecknat ovanstaende 

overenskommelse och gailertillsvidare. Overenskommelsen kan sagas upp med omedelbar 

verkan av de enskilda rasklubbarna. 

Upplands Vasby i april 2016 

Springerkiubben "̂ OTfter Spaniel Kliil ben Welsh Springer Spaniel 

Klubben 

Amerlkansk Cocker Cirkei 

• ^f^f ^ ^^^^^ 
Clumber Spaniel v Field Spaniel Klubben 

Klubben 


