
PROTOKOLLTILL COCKER SPANIELKLUBBEN, T E L E F O N M O T E 2021-02-22 

KLOCKAN 19" 
,00 

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. 

Franvarande: Marina Aspelin, Ulla-Stina Eriksson och Lena Landberg 

§110 Motets oppnande 

� Ordforande halsar alia valkomna och forklarar motet oppnat. 

§111 Val av justerare 

� Till justerare valdes Katarina Rodell. 

§112 Godkannande av dagordning 

� Med tillagg av § 119a angaende mejl fran Jis. 

Dagordningen justerades och godkandes. 

§113 Godkannande av foregaende protokoll 

� Foregaende protokoll, 2021-01-25 

Protokollet godkandes och lades till handlingarna. 

§114 Godkannande av arbetsutskottets A U beslut 

� Cockerklubben har en skrivare som anvands av medlemsansvarig. Den har slutat att fungera. 

Beslut: 

Cockerspanielklubbens arbetsutskott beslutar att ge medlemsansvig i uppdrag att kbpa en 

fungerande skrivare. Uppskattad kostnad ar 1 500 SEK. 

AUs-beslut godkandes. 

§115 Bordlagda arenden 

� Samarbete Svedea 

� Samarbete Umbra Design 

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

§116 In- och utgaende post 

� Skrivelsen till CSK, se § 119. ^ 
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� MejIfranJIS, se§119a. 

§117 Ekonomi 

� Balansrakning och resultatrakning ar skickad till revisorn och ar godkand. Katarina vantar pa 

returen av bokslutet. Revisorn vill fa Verksamhetsberattelsen for 2020 och Verksamhetsplanen for 

2021 sa fort de ar klara. 

� Vi gick igenom rambudgeten for 2021. Nagra justeringar ska goras pa den. 

� Nar rambudgeten gicks igenom kom detta med bidrag upp till lokalavdelningarna. Innan vi kan gora 

nagot at detta sa maste lokalavdelningarna bli battre pa att skicka in sina protokoll, sin 

revisorsberattelse sa vi ser deras ekonomi. Detta har det slarvats med fran lokalavdelningarna. 

Planen ar att AU ska ha ett nytt mote med ordforanden i lokalavdelningarna och da ska detta tas 

upp. 

§ 118 Arsmotes forberedelser 

� Datum for arsmotet 

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

digitala arsmotet. 

Bordlades. 

� Verksamhetsberattelse 2020 

Delvis uppdaterad Aterstaende delar uppdateras snarast 

� Verksamhetsplan 2021 

Ulrika ska an en gang skicka ut VP till de i styrelsen. 

� Motioner ursprungligen till arsmote 2020 

Motion 12020 

Motion till Cockerklubbens styrelse angSende varvning av nya medlemmar. 

Pa grund av jav deltog inte en medlem i beslutet 

Genom rostning som blev; 

Ja: 1st Nej: 4st 

Styrelsen foreslar att arsmotet avslar motionen. 

Den mojiighet for uppfodare att varva sina valpkopare med reducerad medlemsavgift som redan 

finns artillracklig. 

Motion 2 2020 

� Alia kan vara med i en Cocker Cup. 

Omrostning blev resultatet: 

Ja: Ost Nej: 6st 

Styrelsen foreslar att arsmotet avslar motionen. 

Styrelsen sympatiserar med motionen, men bedbmer att det inte ar genomforbart att anordna en 

cup som innehaller utstallning, vatten - och faltprov, iydnad, rallylydnad, agility och viltspar. 

Cockerspaniel ar en allsidigt anvandbar ras. Det ar positivt att rasens olika anvandningsomraden 

uppmarksammas. 

Motion 3: 

En fyliig tryckt Srsbok som nummer 1 varje 3r, 3 - 4 endast nattidning. 



Pa grund av jav deltog inte en medlem i beslutet 

Efter omrostning: 

Ja: 1st Nej: 4st 

Styrelsen foreslar att arsnnotet avslar motionen. 

Majoriteten vill ha en tryckt tidning att halla i handen. 

� Motioner till Srsmote 2021 

� Motion 1 

Uppfodarlistan avgiftsfri. 

Pa grund av jav deltog inte en medlem i beslutet 

Efter omrostning: 

Ja: 2st Nej: 3st 

Styrelsen foreslar att arsmotet avslar motionen. 

Kostnaden anses inte vara hog och intakterna behovs. 

� Motion 2 2021 

Kriterier for att stei uppfodarlistan 

Pa grund av jav deltog inte en medlem i beslutet 

Efter omrostning: 

Ja: 2st Nej: 3st 

Styrelsen foreslar att arsmotet avslar motionen. 

De kriterier som redan star pa hemsidan ar tillrackliga for att sta pa klubbens uppfodarlista. 

� Proposition 2021 

Att Club Show ska anordnas pi fast plats i Mellansverige. 

� Motioner och proposition ut omgSende pS hemsidan 

Ulrika har mej iat^ till webredaktoren. Ska omgaende laggas ut pa hemsidan. 

§ 119 Skrivelse P. J med flera. 

� Skrivelsen handlar om att en viss person far importera 160 hundar och salja har i Sverige. Arendet 

har tagits upp i styrelsen, 2020-07-20. Ulrika fick i uppdrag att svara pa skrivelsen. Forslag visas for 

styrelsen innan utskick till den som mejiat CSK. Beslut togs pa att CSK ska lagga ut samma film som 

finns pa Kopa Hund pa hemsidan och Face Book. 

§ 119a Mejl friin JiS 

� Uppsagning av samarbetsavtalet med JiS sS tankte be er om en fdrklaring for att forstS varfor. 

Tord fick i uppdrag att komma med forslag pa JiSforfragan. Fbrslaget mejias till styrelsen forst. 

§ 120 Ovriga frigor 

� Ordforande kontakter nuvarande kontaktpersoner angiende Arets Cocker for deras 

ansvarsomrade. 

§121 Nasta mote 

� 2020-03-29 klockan 19' 



§122 Avslutning 

� Ordforande tackar for motet och avslutar det. 

Ulrika Karlsson 

Sekreterare 

Tord Lundborg 

Ordforande 

Katarina Rodell 

Justerare 


