PROTOKOLLTILL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMOTE 2021-05-11
,00

KLOCKAN 19'

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

Ordforanden halsar alia valkomna och oppnar motet.

§ 142 Val av justerare
•

Till justerare valdes Katarina.

§ 143 Godkannande av dagordning.
•

Dagordningen med tillagg till § 149 Forslag pa hedersmedlemmar och valberedningens forslag till
2021 och § 150c medlemsstatistik mars Och april 2021. Dagordningen justerades och godkandes
med tillaggen.

§ 144 Godkannande av foregSende protokoll
•

Protokollet fran den 8 april godkandes och lades till handlingarna.

§ 145 Godkannande av arbetsutskottets AU beslut
•

Beslut: Cocker Spanielklubbens arbetsutskott samtycker att Ingrid Olsson anmaler sig till att
medverka pa SSRKs Fullmaktigmote den 29 maj 2021.
Arbetsutskottets beslut godkandes av styrelsen och laggs till handlingarna.

§ 146 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.
PRV (Patent och Registrerings Verket) Utgivningsbevis. Bordlaggs till efter arsmotet.

•

Samarbete med ovriga spanielklubbar. Bordlades till efter arsmotet.

•

Ansvarig utgivare av tidning. Bordlades

•

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

Uppsagning av samarbetsavtalet med JiS sa tankte be er om en forklaring for att forsta varfor.
Bordl3ggs.

§ 147 In- utgaende post
•

Mejl fran F.B. SKK ang. det digitala arsmotet. Senast 3juni skall alia handlingar skickas till SKK och ut
pa hemsidan. Inlagt under § 149.

•

Om vi kan skicka med Funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S) via det digitala arsmotet. Fragan ska
stallas till F Bruno pa SKK. Inlagt under § 149.

§ 148 Ekonomi
•
•

Balans- och resultatrakning for mars och april
Katarina redogjorde for ekonomin for mars och april. Klubbens ekonomi ar god.
Lokalavdelningarnas arsmoten och ekonomi
Ulrika har mejiat alia lokalavdelningar och vissa skjuter upp sina arsmoten till nasta ar och andra
ska ha sina arsmoten. Lokalavdelningarnas ekonom ar bra.

§ 149 Arsmotes forberedelser
•
•
•

•

•
•

•

Datum for arsmotet
Arsmote den 13 juni 2021 klockan 18°°. Det blir ett "traningsmote" den 10 juni klockan 17°°.
AU hade planerat for ett digitalt mote med lokalavdelningarnas ordforande.
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. Detta ar gjort.
Verksamhetsberattelse 2020
VB gicks igenom med de andringarna som ar gjorda av berorda personer. VB godkandes och Ulrika
ska nu skriva ut den och skicka ut for underskrifter. Den maste vara undertecknad av styrelsen
innan arsmotet.
Verksamhetsplan 2021
VP godkandes.
Motioner
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. Ulrika har mejiat Eva och de laggs ut pi 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. Aven detta ar mejiat till Eva.
Mejl fran Fredrik Bruno, SKK, ang. det digitala arsmotet. Senast 3juni skall alia handlingar skickas till
SKK och ut pa hemsidan.
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•
•

•

Om vi kan skicka med Funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S) via det digitala arsmotet. Fragan ska
stallas till F Bruno pa SKK. Ingrid fick i uppdrag att hora med Fredrik om detta.
Forslag pa hedersmedlemmar
Styrelsen har foreslagit ett namn och ytterligare fyra namnforslag har inkommit fran medlemmar.
Vid genomgang av namnen ar styrelsen overens om att av de fern namnen kommer styrelsen lamna
forslag till arsmotet pa fyra namn, som val uppfyller kraven pa att bli Hedersmedlemmar.
Valberedningens forslag till 2021.
Valberedningen har inkommit med forslag till for 2021. Deras forslag laggs ut pa hemsidan.

§ 150 Komnnitt^er och ansvarsomraden
a/ Avel
•
•
•
•

Nordiska panelen statistik
Har inte fatt svar an.
Arlig rapport fran AK
Ska bara fardigstallas. Ingrid mejiar ut nar det ar klart och da laggs det ut pa hemsidan.
Forsakringsbolagens statistik
Fardigstallt, mejias ut till hemsidan.
SSRKs broschyr
Broschyren ar klar.

b/Jakt
c/ Medlem
•

Uppstartande av lokalavdelning Dalarna.
De har haft forsta motet. Dettas ska mejias till sekreteraren, de har fatt medlemslistan for Dalarna
fran medlemsansvarig. De har aven fatt infon av Ingrid att de kan fa bidrag och da far de eska om
det. Dalarna har inget insatt pa konto hos CSK.

•

Medlemsstatistik for mars och april, fran medlemsansvarig,
Mars 929 medlemmar.
April 960 medlemmar.

d/ PR/Info
e/ Utbildning
•

Avelskonferens 2021.
Ingrid var med pa avelskonferens via webben, det var 184 personer uppkopplade, intressant hur
hundavel ska bedrivas. Enligt Ingrid var det jobbigt att sitta vid datorn tva dagar och att det borde
delas upp pa flera ganger. Det som var bra var att man slapp ge sig ivag och allt fungerade bra via
webben.

•

SSRKs Fullmaktigemote 29 maj
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Ingrid ska medverka pa detta via webben.
f/ Utstallning
•

Domare 2021:
Har domarna informerats om att utstailningen 2021 ar installd?
Lena fick i uppdrag att kontakta Susanne om det.
Bordlades i och med att inte Lena var med pa motet.

•

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

g/ Valp- och informationsbroschyr
h/ViltspIr
•

Anne meddelar Linus att ta bort namnen pa viltsparskommitten och Eva pa hemsidan.
Detta har Anne gjort.

§ 151 Avtal med Royal Canin
•

Ulrika har kontaktat Royal Canin om vart avtal som galler fram till 2021-12-31 och fatt det via mejl.
Hon bad aven om att fa det nya avtalet och det har kommit via mejl. Behover andras namn innan
det skickas in och det kunde vi gora sjalva enligt Mia pa RC.

§ 152 Protokoll och handllngar fran lokalavdelningarna.
•

Det har inkommit fran alia lokalavdelningarna.

§ 153 Ovriga frSgor
•

En undran over hur manga varvade-och gavomedlemskap det ar pa ett ar. Ulrika ska hora med
Maria om det gar att fa fram detta.

§ 154 Nasta mote
•

Konstituerande mote, vilket bor hallas omgaende efter arsmotet. Den nye ordforanden far
bestamma datum.

§ 155 Avslutning
•

Ordforande avslutar och tackar alia for ett bra och informativt mote.
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Andre Vice Ordforande

Katarina Rodell
Justerare

