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STRELSEINFORMATION TILL COCKER SPANIELKLUBBEN, MESSENGER ROOM 

MÖTE 2021-11-11 klockan 19
00

 

Mötets öppnande                                                                                                                         

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 19
02

.                                                                                                              

Godkännande av dagordning                                                                                               

Dagordningen godkändes med justering av § 92 Skrivelser, borttagande av Inbjudan till utbildning 

FB-R, till Avdelningar och Rasklubbar och tillägg på § 96 AK, SSRK:s broschyr.                                                                                                    

Val av justerare                                                                                                                                     

Till justeringsman valdes Ulrika Larefalk                                                                                                                 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                       

Protokoll från 2021-10-18 godkändes och lades till handlingarna.                                                                                         

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                              

Inga AU-beslut att godkänna.                                                                      

Skrivelser                                                                                                                                          

Mejl ang. bild SKK har på Köpa Hund, Uppfödargrupp på FB. Ingrid ska kontakta SKK:s Köpa 

Hund för att få reda på vem som valt de bilder som representerar rasen där. Det är styrelsens 

uppfattning att bilderna ska visa en fritt stående, icke överpälsad cocker. Vi ska göra en efterlysning 

på hemsidan om det behövs.       

Rapporter                                                                                                                                       

Ekonomi                                                                                                                                  

Ekonomin är god. Uppsägning av Telias avtal, det var tre månaders uppsägningstid och avtalet är 

uppsagt. Det slutar att gälla efter jul.                                                                                                                                      

Kommitté (AK)                                                                                                                                       

SSRK:s broschyr: CSK är inte nöjda med bilderna på framsidan. Det är svårt att se vilken hund som 

är en Cocker spaniel och lokalavdelning Sydväst hade kommentarer ang. texten i broschyren. Idag 

står det: ”Rasen kommer ursprungligen från England där den användes som stötande apporterande 

fågelhund. Pälsen är slät och silkesaktig och rasen finns i en mängd olika färger, både en- och 

flerfärgade. Den bör trimmas ungefär varannan månad. Mankhöjden för hanar är ca 39–41 cm och 

tikar 38–39 cm. Vikt är ca 13–15 kg”.  Texten” Den bör trimmas ungefär varannan månad” ska 

ändras till ”fordrar regelbunden pälsvård”.  Ingrid ska mejla ny text och nya bilder till SSRK efter 

att dessa först godkänts av styrelsen.                                                                                                                          

Kommitté (JK)                                                                                                                                     

JK kommer att ha med en helsida i CT. Deras arbete fortlöper smärtfritt än så länge.                                                                                                                           

Medlem                                                                                                                               

Medlemsstatistik: Inkommit från medlemsansvarig. I oktober månad tillkom det 17st nya 

medlemmar. Totalt har vi nu 1 059st medlemmar. Medlemsstatistiken ser lite konstig ut nu när 



 

2 
 

Västra avdelning är vilande och avdelningens medlemmar har flyttats över till Värmland. Ulrika K 

ska skriva in ett inlägg i CT om detta. Fördelen våra medlemmar har är att de själva kan välja vilken 

lokalavdelning de vill tillhöra.                                                                                                                 

HS förväntningar på lokalavdelningarna: Regler för lokalavdelningar samt informationspolicyn 

behöver justeras innan lokalavdelningarna lägger ut dessa på sina hemsidor. Under tiden kan de se 

dem på HS hemsida. Beslut togs på att den nu uppdaterade listan är den som gäller.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kommitté (UtstK)                                                                                                                 

Sponsringsannons till Club Show: Det ska göras en justering av annonsen i form av att redaktörens 

namn tas bort och mejladressen läggas till. Beslut togs på att annonsen ska användas till Club 

Shows sponsorer. Ulrika K har gjort en lista som ska mejlas ut till styrelsen där de kan lägga in sina 

förslag och helst mejladresser till sponsorer. I och med att Svedea sponsrade så bra 2019 ska Ulrika 

K mejla till Tord och höra med honom om vem hans kontaktperson var.  Annis kom med frågan om 

vi skulle ha någon försäljare där. Detta ska UtstK se över. 

Kommitté (VspK)                                                                                                                          

Beslut togs på att ej arrangera KM i Viltspår 2022, men att Årets Viltspårscocker 2021 ska gå av 

stapeln. 

Redaktionskommittéen (RedaK)                                                                                              

Samarbete med försäkringsbolag och foderfirmor: Justering ska göras med prisuppgifter för 

kommersiella annonser. Ulrika K hade ett förslag som hon ska mejla över till Kerstin. Förslaget var: 

Helsida 1 nummer: 1 250kr; Helsida 2 nummer: 2 500kr; Helsida 3 nummer: 3 750kr och Helsida 4 

nummer 4 500kr (dvs. 10 % rabatt för årsannonsering). Beslut togs i enlighet med förslaget.  

Caroline lämnar mötet klockan 21
10

. Anna går in som ordinarie ledamot. 

Hemsida och FB                                                                                                                           

Samordnare för info till hemsidan: Ingrid ansvarar för att all information kommer webbmaster till 

handa.  

Anna lämnar mötet klockan 21
28

. Kerstin träder in som ordinarie ledamot. 

Planering årsmöte                                                                                                                                       

Kallelsen till årsmötet: Kallelsen ska designas av Anna Svensson för publicering i CT samt på 

hemsidan. Denna är inte klar än i avvaktan på information om årsmötets form och datum.  

Nästa möte                                                                                                                                        

Torsdagen den 9 december klockan 19
00

 via CSK:s Messenger.                                                                                                                                      

Avslutning                                                                                                                                                            

Ordförande tackar deltagarna för mötet och deras engagemang klockan 21
38

. 

Ulrika Karlsson; sekreterare 

e.u.     


