Verksamhetsberattelse 2020

Verksamhetsberattelse for Cockerspanielklubben 2020

Inledning
Styrelsen for Cockerspanielklubben avger Inarmed nedanstaende
verksamhetsberattelse for 2020.
Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen har under aret haft foljande sammansattning.
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styrelsen har haft tio protokollforda moten, dessa protokollforda moten finns
utiagda pa hemsidan.
AU har haft sex protokollforda moten, UK har haft tva protokollforda moten.
Ambitionen har varit att organlsera styrelsens arbete i kommitteer med
definierade ansvarsomraden och arbetsuppgifter. Tanken ar att darmed
involvera fler medlemmar i det aktiva arbetet. Idag finns det en avels- och
uppfodarkommitte, en utstallningskommitte och en viltsparskommitte. Vi har
sent om sider fatt en kontaktperson for jakt, Yvonne Schwermer-Herngren.
Forhoppningen ar naturligtvis att vi aven ska fa till en jaktkommitte.
Representation

Pa grund av Covid-19 pandemin sa har styrelsen inte varit med pa nagon fysisk
representation. Marina skulle akt pS SKKs Avelskonferens som blev installd.
Tord och Marina hade telefonmote med SSRK angaende "Samarbetsavtal
mellan SSRK, cocker- och springerklubben och JiS".
AU har haft telefonmote med ordforande i lokalavdelningarna.
Ekonomi

Klubben har en god ekonomi och for den ekonomiska redovisningen i ovrigt
hanvisas till bokslutet.
Medlemmar

Under 2020 okade antal medlemmar i klubben med 129, fran 783 till 912.
Medlemmar 2020
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Aktiva medlemmar
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Alia avdelningar okade sitt medlemsantal och fordelat pa respektive avdelning
ser antalet ut som foljer: Sydvast hade vid 2020s utgang 106 medlemmar,
Uppland 82, Varmland 78, Vasterbotten 45, Sydost 66, Vast 180 och slutligen
Stockholm 345 medlemmar. Under 2020 har klubben aven fatt 2
utiandsmedlemmar.
Medlemsansvarig har under 2020 skickat brev med information om cocker
spanielklubben till alia nyblivna cocker agare som till antal var 757. Under
samma period har klubben fatt 265 nya medlemmar. Medlemsokningen raknat
i netto ar dock 129. Det innebar att 136 har avslutat sitt medlemskap.
Avdelningar

Klubben har for narvarande 16 stycken lokalavdelningar, varav 10 stycken ar
vilande. Klubben har 6 st. aktiva lokalavdelningar.
Cockertidningen

Cockertidningen har utkommit med fyra nummer under aret. Klubben aniitar
som tidigare ar LSLarsson med redaktor Lotta Larsson. Ny redaktor fran och
med 2021-02-21 ar Linus Johansson. Tord Lundborg har varit ansvarig utgivare.
Malsattningen har varit att oka informationsmangden och lasvardetfor
samtliga medlemmar. For att gora detta behovs dock att fler skriver i tidningen.
Detta arbete pagar kontinuerligt.
Hemsidan

For hemsidan och Face Book aniitar klubben Luckyhouse Konsult med redaktor
Eva Frisk.
2019

antal unika besokare: 80 634, antal besok 252 520

2020

antal unika besokare: 94 221, antal besok 221 046

Sidan har saledes haft en stor okning i antal besokare medan antalet besok har
minskat. Orsaken ar sannolikt okat antal besokare som ar intresserade av rasen
och soker valp, medan farre besok beror pa farre aktiviteter i klubben och
darmed farre nyheter.
De sidor som besokts mest under 2020 ar Startsidan, Valpar till salu,
Uppfodarlistan, Nytt hem, Nyheter och Om Cockern. Manga letar saledes efter
valpar, uppfodare och omplaceringar och man vill ocksa veta mer om rasen.
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Antal formedlade valpkullar har minskat fran 30 st. under 2019 till 17 under
2020. Antal som soker nytt hem har minskat fran 10 till 9 st. Daremot har
antalet annonser dar vuxen hund soktes okat i antal och annonserna har legat
kvar lange. Orsaken till dessa resultat ar att manga kullar varit tingade tidigt pa
grund av den stora efterfragan samt i brist pa valpar soker manga aven vuxna
hundar.
Vi ser fortfarande att den storre andelen anvander mobil och surfplatta for att
besoka hemsidan och att den har okat. Andelen som besoker sidan via mobil
och surfplatta har okat till 71 % fran 63 % under 2019.
Face Book
Under 2020 har antalet som gillar sidan okat fran 776 till 1292, en stor okning
pa 60 %. Antalet foljare har under samma till gatt fran 828 till 1404, ocksa det
en stor okning med 59 %. Resultatet speglar det stora intresset for rasen.
GDPR
Klubben har faststallda regler for GDPR.
Avtal
Under aret har avtal skrivits med Hundungdom.
Avelskommitte
Avelsrad for cocker spaniel under 2020 har varit Marina Aspelin.
Avelskommitte (AK) har under aret bestatt av Ingrid Olsson, Anette Eriandsson,
Henrik Johansson.
AK har under 2020 haft 5 protokollforda telefonmoten, och i bvrigt tat mejl och
Messenger kontakt.
Under aret har en Powerpoint-presentation tagits fram for att vara underlag till
diskussioner om RAS i lokalavdelningarna.
AK har gett ut fyra Nyhetsbrev till klubbens uppfbdare. Breven tar upp olika
amnen som diskuterats i AK, men aven amnen som varit uppe i sociala medier.
AK har tagit initiativet till ett Valkomstbrev i samband med anmalan till
uppfbdarlistan, dar vi paminner om vikten av att fbija klubbens avelspolicys.
AK har infbrt frivilligt HD-index pa valphanvisningen.
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AK har fortydligat CSKs policy angaende AON, och har aven varit i kontakt med
The cocker spaniel Club for att fa aktuell information i amnet.
AK har fortydligat vad som galler vid gentester och validering.
AK har uppdaterat listan med godkanda laboratorium for gentester.
AK har tagit fram statistik pa ogonlysning for sex ar for att bekrafta misstanke
att farre avelsdjur ogonlyses innan parning efter att kravet togs bort 2008, da
DNA-test for PRA togs i bruk.
Kontakt har tagits med ogonveterinarernas forening (SSVO) angaende synen pa
distichiasis, sammanfattning kommer i den arliga rapporten.
AK har bevakat laget i de nordiska landerna och moderlandet avseende rasens
avel och halsa.
AK har informerat pa hemsidan och publicerat relevanta artiklar i
Cockertidningen.
Support i avelsfragor
AK har under 2020 lamnat rad i avelsfragor, och fragor som inkommit om halsa.
AK har aven svarat pa fragor till styrelsen angaende andringar pa
valpformedlingen.
Fragorna till AK har i huvudsak rort:
1. Klargorande av avelspolicyn
2. HD-dispenser
3. Halsokrav for registrering resp. valpformedling
4. Support vid DNA-testning av hund
5. Fragor om anvandning av Avelsdata
6. Fragor rorande bidrag fran halsofonden
Halsofonden
Ur halsofonden har vi betalt ut 1 695 kr for medlems rakning for obduktion
samt blodprovssamling for forskning till SLU av RD fall.
Det har inte avsatts nagra medel fran medlemsavgifter till halsofonden under
a ret.
Uppfodartraffar/Avelskonferenser
Corona pandemin har gjort att planer pa uppfodatraffar/avelskonferenser har
skjutits pa framtiden.
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RAS-revidering

Dokumentet skickades till CSKs styrelse i januari, och blev godkant i sin helhet
och har efter godkannande hos SSRK vidarebefordrats till SKK som faststallt
revideringen i april 2020.
Halsa
Ogon

Under 2020 har 33 hundar testats fria for PRA-prcd, 14 hundar testats som
anlagsbarare, 0 testats som sjuk. Antalet ogonlysningar under 2020 ar 323 st,
varav 239 st ar u.a. Bland de olika diagnoserna, 84 st, sticker distichiasis ut med
hela 32 st. Mera om diagnoser kommer att redovisas i statistik langre fram.
Hoftledsdysplasi (HD)

Under 2020 registrerades 303 st HD-rontgenresultat: Grad A; 141st, Grad B; 96
st, Grad C; 61 st, Grad D; 5 st, Grad E; 0 st.
Spannet for HD-index stracker sig fran 68 i botten upp till 123.
1 st HD-belastad cocker nar upp i ett varde storre an eller lika med 100.
Nar det galler index for de kullar som fotts kommer detta att presenteras i en
annan rapport senare under aret.
Njurar

Ar 2020 undersoktes/registrerades 471 hundar angaende familjar nefropati
(FN), 468 var hereditart fria, och 3 var DNA-testade fria A.
Antalet DNA-testade hundar har sjunkit ar fran ar, for att nu vara nere pa 0,6 %.
Manga hundar ar hereditart fria i generationer bakat, och SKK har signalerat att
fran och med generation fyra maste vi nu borja testa om vara avelsdjur.
Darmed kommer formodligen antalet DNA testade hundar att oka nagot.
Dock ar det endast 39,5% som ar hereditart fria/DNA testade fria A av det
totala antalet fodda 2020.
Antal kullar fodda i kombination fri A x fri A, fri A x her fri, och her fri x her fri ar
80st.
Antal kullar fodda i kombination okant x fri A och okant x her fri ar 65st.
Antal kullar fodda i kombination okant x okant ar i ar hela 81st, och har gar det
tyvarr at belt fel hall fran 2019 da det var 48 kullar.
Cockerklubben kan inte nog poangtera vikten av att minst ett av
foraldradjuren ska ha kand fri genetisk status for FN, och pa sa satt undvika
att det fods sjuka individer.
Under aret har ett RD fall konstaterats, finns inlagt pa hemsidan.
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Mentalitet
BPH 200-anaiys
Rasen har nu natt forsta malet for Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund: 200 beskrivna hundar!
Har foljer en kort sammanfattning av vad man kan se hittills.
Vi lever inte riktigt upp till hur rasen ska vara, sa som den beskrivs i
rasstandarden och RAS. Rasen ar bra, men kan bii battre. Cockrarna ar trygga
men bara "ganska glada" i frammande manniskor, blir inte arga under hot, har
lite sociala radslor, ar skottfasta och har hogt lekintresse.
Fem hundar har avbrutit, vilket ar lagt jamfort med andra raser. Ingen har fatt
fordjupad genomgang. Det gar dock att stalla sig fragan om de beskrivna
hundarna kan anses representera rasen som helhet. Forhoppningsvis kan vi fa
en sakrare uppfattning efter nasta mal: 500 beskrivna cockrar!
Fran 2011 till 2020 kan vi enligt SKKs o SBKs mentaltester, BPH (beteende- och
personlighetsbeskrivning hund) och MH (mentalbeskrivning hund), konstatera
att cockern ar en social och nyfiken hund.
Under 2020 har 3 hundar genomgatt MH med kand status, och 38 startat och
37 fullfoljt BPH.
Statistik

AK inhamtar halsostatistik for 2020 fran Agria, If, Moderna och Sveland.
Statistiken kommer att presenteras pa hemsida och i tidningen.
Utstallningskommitten
Susanne Melander har varit utstallningsansvarigt. ! kommitten sitter Ulrika
Karlsson, Anne Wagstrom och Lena Landberg.
Den arliga Clubshow stalldes in pa grund av pandemin Covid-19.
ViltspSr
Pa grund av radande omstandigheter (Corona) har det under 2020 inte
forekommit nagon verksamhet i kommitten.
Arets Cocker
Arets Cocker i alia kategorier stalldes in pa grund av pandemin Covid-19.
Slutord
Styrelsen vill harmed tacka alia frivilliga medarbetare och medlemmar som
bidragit till en god verksamhet och ser fram emot 2021.
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