STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBEN, MESSENGER ROOM
MÖTE
2021-10-18 KLOCKAN 1900.
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1858.
Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades och godkändes.
Val av justerare
Kerstin Johansson valdes till justeringsman.
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut
Fanns inga AU-beslut.
Rapporter
Ekonomi
Ekonomin är god.
Kommitté (AK)
Hälsoprogram för ögonlysning, de har gjort en sammanställning för perioden 2021-01-01 - 202106-24. De kommer kontinuerligt att kolla extra på vissa diagnoser. Kommer göra en uppdatering av
ögonpolicyn som gör den mer användarvänlig. Föreslår att de uppfödare som föder upp cocker för
jakt kan få ett J på uppfödarlistan om de vill. De föreslår också att uppfödarlistan ska kompletteras
med kolumn med information om kenneln har enfärgat och/eller brokigt. Detta för att valpköpare
enklare ska hitta rätt uppfödare.
Beslut togs att på uppfödarlistan lägga in enfärgat, brokigt och J för jakt.
Kommitté (JK)
SSRKs jaktkommitténs inbjudan. Annis och Ingrid ska medveraka på detta möte.
Ulrika L informerade om ett funktionsbeskrivningsmöte där de hade testat hundar efter ett program,
som Springerklubben har gjort, för utformning av test.
Medlem
Medlemsstatistik för september visar att vi har 1 048 medlemmar. Mejl har inkommit om att
medlemmarna som tillhör Dalarnas lokalavdelning har problem med att hamna rätt i medlemsregistret. Ulrika K tog på sig uppdraget att kontakta SKKs medlemsservice och ordna detta.
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Kommitté (UtstK)
Reservdomare. Detta ska styrelsen fundera på till nästa möte. Kerstin ska göra en annons för
sponsring till Club Show 2022. Alla i styrelsen ska försöka komma på sponsorer till Club Show.
Kommitté (VspK
Det behövs fler personer till VspK. Tanken är att lägga ut förfrågan på Facebook och i CT. KM på
olika platser varje år, förslagen lämnas till styrelsen för gemensamt beslut.
Hemsida och FB
Behovet av en total genomgång är mycket stort då det finns en hel del inaktuell och inkorrekt
information.
Nästa möte
Torsdag den 11 november 2021 klockan 1900, Messenger.
Avslutning
Ordförande tackar för ett inspirerande och givande möte. Mötet avslutas klockan 22 06.

Ulrika Karlsson
Sekreterare
e.u.
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