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STYRELSEINFORMATION 2021-06-17 

 

Föregående protokoll 

Protokoll från 2021-05-11 och 2021-06-13 är justerade, godkända och läggs till handlingarna. 

Bordlagda ärenden 

Det var många ärenden som togs itu med. Det som var viktigast var att ordföranden ska ordna med 

utgivningsbeviset hos Patent- och registreringsverket (PRV) så vi kan ge ut Cockertidningen(CT), som 

har manusstopp den 8 augusti 2021. De som är kvar är Sponsring av BPH. Då mötesdeltagarna ställde 

sig positiva till förslaget ska en formell skrivelse skickas till SSRK. Dock beslutades ärendet att 

bordläggas tillsvidare och Samarbete med övriga Spanielklubbar. 

In- och utgående post 

Godkänt utställningsprogram 2023 från SSRK. 

Remiss betr. ansökan viltspårdomare Mats Andersson, svar senast den 13 juni 2021. 

I och med att vi inte har haft någon viltspårskommitté så svarade sekreteraren den 15 juni att 

Cockerklubben inte har något att invända mot att Mats Andersson går utbildningen. 

Mail har inkommit från en person i stånd att starta upp kennel. Då hen kontaktat uppfödare på 

Cockerklubbens uppfödarlista har hen erhållit ett flertal mindre trevliga svar och skriver nu till 

klubben om detta. Avelskommittén uppdras därför att i nästa nyhetsbrev uppmana uppfödarna att alltid 

hjälpa nytillkomna. Sekreteraren har besvarat mailskrivaren och erhållit återkoppling om att denne är 

nöjd med svaret.  

Raspresentation på Hundnet 

Anders Nilsson har kontaktat ordföranden, vilkens post har gått till sekreteraren. Han håller på med en 

hemsida som heter Hundnet. Där vill han lägga in information och bilder på Cocker spaniel. Han 

kommer att kopiera text från vår hemsida. Sekreteraren har bett honom att  inkomma med text och 

bilder för godkännande innan publicering sker på Hundnet.  Detta har ännu ej inkommit. Ärendet 

bordlades därmed.  

Ekonomi 

Balans- och resultaträkning för maj har inkommit från avgående kassör. Sekreteraren har meddelat 

avgående kassör att föregående års resultat ska balanseras i ny räkning enligt beslut fattat av årsmötet. 

Resultatet fram till maj 2021 är positivt.   

Kommittéer och ansvarsområden 

Avelskommitté (AK) 
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Ingrid Olsson utsågs till avelsansvarig och sammankallande. I kommittén ingår även Henrik 

Johansson. 

Jaktkommitté (JK) 

Annis Lindberg utsågs till jaktansvarig och sammankallande. I kommittén ingår även Ulrika Larefalk. 

 

Medlem 

Medlemsstatistik för maj månad 2021 har inkommit från medlemsansvarig. Klubben har för 

närvarande 966 st. aktiva medlemmar. 

Upptogs till diskussion om det är ekonomiskt försvarbart att skicka ut klubbinfo till nya cockerägare 

via brev istället för e-post.  Uppdrogs ordföranden att kontakta medlemsansvarig för att utröna vilka 

portokostnader klubben haft för dessa utskick under perioden januari 2020 – juni 2021. Beslutades att 

göra utskick via e-post istället under perioden juli-december 2021 och sedan utvärdera om detta ger 

fler medlemmar jämfört med vanliga postutskick eller inte.  

Hedersmedlemmarna 

Diskuterades huruvida klubbens fyra nya hedersmedlemmar skulle få ett diplom eller en nål. Beslut 

togs att de fyra hedersmedlemmarna ska få var sitt diplom. Uppdrogs ordförande att kontakta av denne 

tidigare använd grafisk designer Jenny Eriksson för prisuppgift på designade diplom.  

Lokalavdelning Dalarna är i uppstartande. Ingrid Olsson har informerat dem om att de bör ha en 

interimsstyrelse fram till nästa årsmöte, samt att de ska skicka in sina protokoll till sekreteraren. De 

har också av medlemsansvarig erhållit lista på medlemmar inom Dalarnas lokalavdelning. 

Sekreteraren har via e-post bett om kontaktuppgifter att lägga ut på Cockerklubbens hemsida och i 

Cockertidningen och kommer sedan att vidarebefordra dessa till webbmaster och tidningskommittén.  

PR/Info Kommitté 

Då ingen PR/info-ansvarig har utsetts bordlades frågan om en kommitté tills vidare. 

Trimlistan på hemsidan 

Enligt information på klubbens hemsida är avgiften 100 kr för att stå med på trimlistan. Listan 

innehåller för närvarande fyra personer. Samtidigt finns det en grupp på Face Book kallad ”Cocker 

spaniels pälsvård” som har en avsevärt större lista. Styrelsen anser att det är mycket angeläget att 

cockerägare ska lätt ska hitta en trimmare. För att uppmuntra fler trimmare att stå med på klubbens 

lista beslutades att trimlistan från och med dagens datum ska vara gratis, de redan inbetalda avgifterna 

ska återbetalas och en uppmaning att anmäla sig till listan ska publiceras på hemsidan. Dessutom ska 

en fungerande länk till Facebookgruppen upprättas. Anna fick i uppdrag att kontakta webbmaster med 

denna information.  

Utbildning 

SSRKs Fullmäktigemöte 29 maj 
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Cockerklubben representerades av Ingrid Olsson. Hon meddelade att det var ett intressant 

fullmäktigemöte och att hon för klubbens räkning tillsammans med representanter från flera 

rasklubbar reserverade sig mot ett gemensamt medlemskap i Cockerklubben och SSRK eftersom detta 

förslag var dåligt underbyggt. Då anteckningar från fullmäktigemötet finns i PDF-format på SSRKs 

hemsida kontaktar Ingrid dem för att få tillstånd att använda filen för eventuell publicering inom 

Cockerklubben. 

Utställningkommitté (UtstK) 

Ulrika Karlsson utsågs till utställningsansvarig och sammankallande. I kommittén ingår Anne 

Wågström. 

Club Show 2022 

Diskussion fördes och framkom att det lättaste är att använda sig av tidigare godkänt datum och plats. 

Uppdrogs ordförande att kontakta utställningsplatsen om den är ledig att hyra det datumet.  

Utställningsansvarig ska kontakta dem på tidigare tänkt plats för utställningen 2022 för att kontrollera 

så att inget avtal är tecknat med dem. När plats är bokad kommer de tilltänkta domarna att kontaktas 

och bjudas in.  

Viltspår Kommitté (VspK)  

Anne Wågström utsågs till viltspårsansvarig. I kommittén ingår även Ingela Kindeland 

(sammankallande) och Ann-Christin Björk. 

På förslag från VspK som ville att ansvaret för viltspårslistan ska innehas av VspK. Uppdrogs 

ordföranden att kontakta nuvarande viltspårslistansvarige om denna ändring. 

Redaktionskommittéen (RedaK) 

Kommittén: Henrik Johansson (ansvarig utgivare), Linus Andersson (redaktör) och Eva Frisk 

(webbmaster). 

Inkom önskemål att samtliga i styrelsen innan Cockertidningen (CT) går i tryck får en lista över vad 

CT kommer att innehålla för att på sätt kunna komplettera med material vid behov. Uppdrogs 

ordförande att tillse detta. Även CT:s innehåll diskuterades. Det finns många gamla, bra artiklar som 

skulle kunna användas igen, eftersom nya medlemmar tillkommer. Bland annat finns en artikel om 

trimning som är efterfrågad. Uppdrogs ordföranden att kontakta författarna för att få tillstånd att 

publicera artikeln igen. 

Tidigare redaktören skickade ut påminnelsemejl om manusstopp till de som bidragit med material till 

tidigare nummer, så som annonsörer, artikelförfattare och lokavdelningarna i fall dessa ville inkomma 

med material till kommande nummer. Uppdrogs ansvarig utgivare att kontrollera med redaktören om 

dessa utskick kan fortsätta.  

Avtal med Royal Canin 

Cockerklubben har i nuläget ett avtal med Royal Canin som huvudsponsor fram till den 31 december 

2021. Sekreteraren har fått ett nytt avtal för förlängt samarbete att underteckna och skicka in senast 

den 1 december 2021. Styrelsen behöver ta ställning till om detta avtal ska fortsätta. Uppdrogs 
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sekreteraren att skicka ut avtalet till styrelsen för granskning så att frågan kan behandlas vidare på 

nästa möte. 

Samarbete med försäkringsbolag och foderfirmor  

Diskussion fördes om att på olika sätt samarbeta med fler företag, främst att få dem att köpa 

annonsutrymme i CT, men även sponsring vid diverse klubbarrangemang, både för Cockerklubben 

centralt och dess lokalavdelningar. En förutsättning är för få till stånd detta är att Cockerklubben inte 

redan utlovat ensamrätt till något enskilt företag. Uppdrogs samtliga styrelsemedlemmar att till nästa 

möte fundera över vilka företag som skulle kunna vara aktuella.   

Protokollförfarande 

Väcktes frågan hur undertecknande av styrelsens protokoll bäst ska göras. Att använda sig av digital 

signering ligger i tiden och sparar både tid, pengar och miljö. Cockerklubben har fått direktiv, från 

SKK, om att protokoll ej ska publiceras på hemsidan. I fall publicering ska ske måste informationen i 

protokollet begränsas vad gäller namn, platser, datum mm. Beslut togs på att fortsättningsvis ska 

istället ett dokument kallat ”Styrelseinformation” publiceras. Dokumentet ska innehålla ren 

information av vikt som berör medlemmarna och skickas till styrelsens medlemmar för godkännande 

innan publicering på hemsidan. Beslutades att medlem som önskar att erhålla protokoll först måste 

kontakta sekreteraren skriftligen samt betala en administrativ avgift. 

 

Nästa möte 

Nästa möte blir den 12 augusti 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


