PROTOKOLLTILL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMOTE 2021-04-08
KLOCKAN 19',00

Kallade: Marina Aspelin vice ordforande, Ulrika Karlsson sekreterare, Katarina Rodell kassor, Anne
Wagstrom ledamot, Susanne Melander ledamot, Ingrid Olsson ledamot, Lena Landberg ledamot och UllaStina Eriksson suppleant.
Frinvarande: Marina Aspelin vice ordforande, Katarina Rodell kassor, Susanne Melander ledamot och UllaStina Eriksson suppleant.
§123 Motets oppnande
•

Anne halsade alia valkomna och oppnade motet.

§123a Val av ordforande for motet
•

Som ordforande for motet valdes Anne.

§124 Omkonstruerande av styrelse: andre vice ordforande och ev. AU
•

Till andre vice ordforande utsigs Anne.

•

Till nytt AU utsags Anne och Ulrika, Katarina ingar sedan tidigare.

§125 Val av justerare
•

Ingrid valdes till justerare.

§126 Godkannande av dagordning.
•

Dagordningen godkandes med omedelbar justering av § 123a.

§127 Godkannande av foregdende protokoll
Godkandes med forbehall under § 118 motiveringarna for motionerna 1 och 2 2021.
Motiveringarna har ej delgetts styrelsen innan de skrevs in i protokollet. Protokollet laggs till
handlingarna.
§128 Godkannande av arbetsutskottets AU beslut
•

Detfannsinga AU-beslutattgodkanna.

§ 129 Motenas tlllvagagSngas satt
•

Ulrika onskar att vi foljer dagordningen och inte hoppar mellan paragraferna.
Detta holl styrelsen med om.
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•

Ulrika vill aven att de dokument som laggs ut pa Messenger mejias till sekreterarnnejien.
Beslutas att i fortsattningen ska alia dokument mejias till styrelsemejl, och ej i Messenger.

•

Alia dokument som skall vara med till dagordningen, bor ha inkommit samma vecka som
dagordningen ska skickas ut och ligga i Word- eller PDF-fil. En vecka innan motet.
Beslutas att alia dokument som ska skickas i mejien ska enbart vara i PDF-fil. Detta for att ingen ska
kunna ga in och andra i dokumenten.

§130 Bordlagda arenden
•

Samarbete Svedea

•

Samarbete Umbra Design

•

Beslut: Ligger kvar tills utstallningarna borjar och samarbetet kan fortsatta.
Beslut togs att bordlagga CSK sponsring for BPH.

§131 In- utgiende post
•

•
•

Betr. uppsagning av avtal Springer, Cocker och JiS
Ulrika mejiar dem och svarar att pa grund av radande omstandigheter kommer CSK inte kunna ge
ytterligare svar pa detta i nulaget.
Remiss - utbildning till viltspardomare.
Ulrika mejiar dem och talar om att vi tillstyrker remissen for utbildning av viltsparsdomare.
Inbjudan till SSRKs Fullmaktige digitalt 29 maj, 2 delegater.
Pa grund av radande situation i styrelsen sa ar det ingen av ledambterna som har mojiighet att
medverka.

§132 Ekonomi
•
•

Balans- och Resultatrakning februari.
Katarina medverkade inte pa motet.
PRV (Patent och Registrerings Verket) Utgivningsbevis.
Ulrika informerade om att klubben inte har haft nagot utgivningsbevis for att ge ut Cockertidningen
sedan 2007. Utgivningsbevis fran PRV behdvs for att klubben ska kunna ge ut fyra tidningar per ar. I
normals fall ar det ordforanden som ansoker om detta i och med att han/hon aven ar ansvarig
utgivare. Vid kontakt med bade SSRK och SKK avrader de fran att ge ut tidning utan utgivningsbevis.
Bordlaggs till efter arsmotet.

§ 133 Arsmotes forberedelser
•
•
•

Datum for arsmotet
Ingrid far i uppdrag att kontakta SKK for att fa ett datum for arsmotet. Beslut finns pa att klubben
ska ha ett digitalt arsmote via SKK.
AU hade planerat for ett digitalt mote med lokalavdelningarnas ordforande.
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•

•

Ulrika fick i uppdrag mejia till lokalavdelningarna och stamma av med dem nar, var och om de ska
ha arsmote. De maste ha sina arsmoten fore HS, dock senast mitten av maj. Styrelsen ska se
forslaget innan det mejias ut.
Vem gor inbjudan till det digitaia Srsmotet och lagger ut pi hemsidan och Face Book?
Alia dokument fran SKK ang. digitalt arsmote kommer att laggas ut pa hemsidan.

•

Verksamhetsplan 2021
Ulrika har mejiat ut den till alia i styrelsen.

•
•

Verksamhetsberattelse 2020
Den ar i stort sett komplett, AK ska gora klart.

•

Motioner
Styrelsens svar pa motion 1 till arsmote 2020.
Finns foregaende styrelses svar.
Styrelsens svar pa motion 2 till arsmote 2020.
Finns foregaende styrelses svar.
Styrelsens svar pa motion 3 till arsmote 2020.
Finns foregaende styrelses svar.
Styrelsens svar pa motion 1 till arsmote 2021.
Styrelsens svar fran forra motet, 2021-02-22. Ulrika fick i uppdrag att mejia Eva sa det laggs ut pa
hemsidan.
Styrelsens svar pa motion 2 till arsmote 2021.
Styrelsens svar fran forra motet, 2021-02-22.. Ulrika fick i uppdrag att mejia Eva sa det laggs ut pa
hemsidan.

§134 Kommitt6er och ansvarsomrSden
a/ Avel
•

Statistik dgonlysning sammanstallning,
2006 2008 2012 2015

Andel en foralder aidrig lyst

•
•
•
•
•

2019

1,1% 6,3% 6,4% 14,1% 16,8% 15,1%

Andel bcida foraldrar aldrig lysta 1,1% 1,1% 1,8% 3,2%
Totalt antal kullar

2018

282

352

220

185

7,1%

7,8%

196

179

Mer detaljerad sammanfattning kommer i den arliga rapporten fran AK.
Svar angaende distichiasis, sammanfattning ar utsand i Nyhetsbrevet.
Sarskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
Inget som bor inforas i SRD for rasen.
Nordiska panelen statistik overklaganden
Inget svar inkommit.
Nyhetsbrev
Nr 1 2021, skickades ut den 7 april 2021.

Regelrevidering jakt SSRK
Ingrid har skickat svar till SSRK den 12 februari 2021.
SSRK broschyr
Ingrid har skickat bild och text till SSRK den 16 mars 2021.
b/Jakt
Samarbete med ovriga spanielklubbar, hur gar vi vidare
Bordtades
c/ Medlem
•

Uppstartande av lokalavdelning Dalarna.
Ingrid har haft kontakt med dem via mejI. De ska fortsatta ha kontakt och se hur de kan losa detta.

•

Den 28 februari har vi 910 medlemmar.

d/ PR/Info
Uppdrag: Tord skriver avtal med den nya tidningsredaktdren.
Avtalet undertecknat den 21 februari 2021.
Ansvarig utgivare av tidning vem tar over det nu? Bordlades
e/ Utbildning
• Avelskonferens 2021.
Ingrid ska medverka pa den digitala avelskonferensen.
f/ Utstallning
Utstallning2021.
•

Beslut togs att stalla in utstallningen 2021 pa grund av pandemin COVID 19. SSRK och SKK ska
meddelas snarast.

•

Domare 2021:
Har domarna informerats om att utstallningen 2021 ar installd?
Lena fick i uppdrag att kontakta Susanne om det.

•

Domare 2022:
Sammankallade i UK kontaktar Tord for de domare som ar tilitankta 2022 och 2023. Domare for
2022 bor det skrivas avtal och cv snarast med.
Lena fick i uppdrag att kontakta Susanne om det.

g/ Valp- och informationsbroschyr
h/ViltspIr
•

Diskuterades viltsparskommitten som meddelar att den har avgatt.
Beslut togs att den nya styrelsen far ta tag i det.
Anne meddelar Linus att ta bort namnen pa viltsparskommitten i tidningen och Eva pS hemsidan.
Anne meddelar Linus att ta bort namnen pa viltsparskommitten och Eva pa hemsidan.

§135 Avtal med Royal Canin
•

Tord fick uppdraget att kontakta Royal Canin angaende vart gallande avtal.
Vem kontaktar Royal Canin?
Ulrika kontaktar Royal Canin om virt avtal som galler fram till 2021-12-31

§136 Protokoll och handlingar fran lokalavdelningarna.
•

Sedan senaste motet, 2021-02-22, har manga protokoll inkommit fran lokalavdelningarna.

§ 137 Mejl fran JiS
•

Uppscigning av samarbetsavtalet med JiS sk tankte be er om en fdrklaring for att forsta
varfSr.
Tord fick i uppdrag att komma med forslag pa JiS forfragan. Forslaget mejias till styrelsen forst.
BordlSggs.

§ 138 dvriga frSgor
•

Inga ovriga fragor.

§139 Nasta mote
•

2021-05-11 klockan 19°°. Mote om Verksamhetsberattelse 2020 (VB) och Verksamhetsplan 2021
(VP) infor arsmotet och foreslagna hedersmedlemmar.
Vi ska da ha ett mote genom Messenger Room. Ulrika fick i uppdrag att ordnar det.

§140 Avslutning
•

Motesordforanden tackar och avslutar motet.

Ulrika Karlsson
Sekreterare

Anne Wagstrom
Andre vice ordforande

Ingrid Olsson
Justerare
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