STYRELSEINFORMATION FRÅN MÖTE 2021-08-12

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Val av justerare
Till justerare valdes Ulrika Larefalk.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg på § 32 AU-beslut, § 34 In-och utgående post, § 35 Ekonomi
och § 36a/ Avelskommittén. Dagordningen justerades och godkändes.
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.

In- utgående post
Nytt utställningsadministrativt system. Styrelsen har noterat informationen.
Förfrågan om utökat rasregister Ann-Christine Edoff. Styrelsen tillstyrker förfrågan av utökat
rasregister, dock med följande tillägg ”önskvärt att Ann-Christine Edoff närvarar vid Cocker
Spanielklubbens Club Show”.
Kommittéer och ansvarsområden
Fler namnförslag till de olika kommittéerna. Beslut togs att Henrik ska lägga ut på hemsidan och
mejla lokalavdelningarna att vi söker fler personer till de olika kommittéerna.
Kommitté (AK)
Eva von Celsing (SSRK) håller på med en sammanställning av HD-motionen vad som
gjorts/återremitterats till SKK CS. Hon inväntar även vilken statistik som finns tillgänglig vad
gäller överklaganden av HD-röntgenresultat till Nordiska Panelen.
Protokollet från SSRKs Fullmäktigemöte gick det inte att få en kopia av, men vi kan lägga ut en
länk på hemsidan. Ingrid kontaktar webbmaster om detta.
Kommitté (JK)
Ulrika L informerade om att hon ska vara med på SSRKs digitala grundläggande
provledarutbildningen för spaniels den 21 augusti 2021. Ulrika L ska medverka, den 22 augusti, vid
B-prov och Vattenprov.
Medlem
Medlemsstatistik: I juli månad är vi 1 020 medlemmar. Alla i styrelsen tycker att detta är en positiv
utveckling.
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PR/Info Kommitté
Artikeln till DN ang. pris på Cocker spanielvalpar är inskickad till dem av Henrik. Styrelsen har
haft mejlkonversation ang. prisskillnaden på valpar.
Kommitté (UtstK)
Har börjat med förberedelser för Club Show 2022. De ska kontakta domarna och kan de ska
domarinbjudan skickas till dem. Utställningsplats är Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Datum 24
september.
Protokollförfarande
Uppdrogs samtliga styrelsemedlemmar att undersöka vilka alternativ för digital signering som finns
att tillgå. Vid signering av årsmötesprotokollet så använde sig de som signerade protokollet av
elektronisksignering.se. Det enda som krävs är att den som ska signera ha Bank-ID, vilket alla
närvarande har. Beslut togs att vi ska använda oss av detta signeringsprogram då det har en stor
fördel av att vara gratis och obegränsat vad gäller antalet möjliga signeringar per år.
Godkännande av Styrelseinformation 2021-06-17
Godkänns och läggs till handlingarna. Uppdrogs Ulrika K att vidarebefordra den till webbmaster
att lägga ut på hemsidan.
Hamiltonplakett Ulrika K hittade i utställningsmejlen ett dokument om vilka uppfödare som har
fått Hamiltonplaketten. Ingrid uppdrog sig att skriva och lägga in bilder på personerna som det
gäller. Detta ska läggas in på hemsidan.
Övriga frågor
Lena Landberg och Mari.na Aspelin tackar för blomman
Nästa möte
Messenger Room möte 2021-09-16.
Avslutning
Ordförande tacka alla för ett inspirerande möte och avslutar mötet.
Cocker Spanielklubben styrelse/gm sekreterare Ulrika Karlsson
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