STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs
MESSENGER ROOM MÖTE 2021-12-09 KLOCKAN 1900.

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1902.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med justeringar under § 115 Rapporter; ekonomi och
medlem.
Val av justerare
Till justeringsman valdes Annis Lindberg.
Nästa möte
Nästa möte blir 13/1 kl. 19:00 på Messenger.
Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från 2021-11-11 är inte justerat, får vänta till nästa möte.
Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut
Årsmöte 2022: Fattat under § 80 i mötesprotokoll från 2021-10-18, för digitalt
årsmöte 2022. AU:s Beslut: Då SKK inte längre tillhandahåller tjänsten och vi inom
tidsramen för publicering av kallelsen i Cockertidningen inte kan uppbringa någon
som kan sköta det tekniska, gör att det blir enklare att ha årsmötet fysiskt. Där av
ändras tidigare beslut till ett fysiskt årsmöte den 26 mars 2022 klockan 13 00 på
Scandic Norrköping Nord, Järngatan 17, 602 23 NORRKÖPING Beslutet
godkändes av styrelsen.
Skrivelser
Remiss SKKs Typstadgar. Svarsenkäten gicks igenom och Ingrid skickar in svaren
till SKK via deras enkät.
Styrelseinformation
Tidning/hemsidan: Beslut togs att styrelseinformationen ska läggas in på hemsidan.
Är det något speciellt ska det även läggas in i tidningen. Styrelseinformationen görs
efter att protokollet är justerat, mejlas ut till styrelsen för kännedom och mejlas sedan
till webmaster för publicering på hemsidan.
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Planering årsmöte
Inköp rosetter Årets Cocker?; Beslut togs att Ulrika K ska köpa in rosetterna till
Årets Cocker. Ulrika L mejlar över fakturan från där de var inköpta 2019.
Leveransadressen ska vara Henriks och fakturaadressen Ulrika L:s.
Rapporter
Ekonomi
Ekonomin är god, dock ser vi att medlemsintäkterna är väldigt låga jämfört med
perioden föregående år. Ulrika L ska se över detta.
Kommitté (AK)
Skrivelse statistik överklaganden Nordiska Panelen till SSRK/AK. Styrelsen
godkände Ingrids förslag till skrivelsen. Ingrid skickar in den till SSRK/AK.
Uppfödarlistan: Kriterierna för uppfödarlistan godkändes och kommer att läggas in
på hemsidan.
Foto till Köpahund.se: Ingrid har mejlat över sex foton på Cocker. Styrelsen
beslutade att skicka in bilden som heter valp_red.jpg till Köpa hund.
Medlem
Medlemsstatistiken för november månad visar att CSK nu har 1070st medlemmar.
Således fortsätter medlemsantalet att stiga. Av de 26 nya medlemmarna är 20
fullbetalande och 6st är skänkta medlemskap/värvade medlemmar.
Kommitté (UtstK)
Vi letar fortfarande efter en reservdomare.
Redaktionskommittéen (RedaK)
Samarbete med försäkringsbolag och foderfirmor: Justering med prisuppgifter för
kommersiella annonser är gjord. Annonsen ser väldigt bra ut.
Avslutning
Ordförande tackar för ett engagerande möte och avslutar mötet klockan 22 02.

Ulrika Karlsson; sekreterare
e.u.
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