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STYRELSEINFORMATION FRÅN COCKER SPANIELKLUBBENs MÖTE 

2022-01-13  KLOCKAN 19
00

. 

Styrelsen är beslutsmässig. 

Mötets öppnande                                                                                                                          

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 19
01

. 

Godkännande av dagordning                                                                                                   

Dagordningen godkändes. 

Val av justerare                                                                                                                                           

Till justeringsman valdes Ingrid Olsson. 

Nästa möte                                                                                                                                                              

Nästa möte blir torsdagen den 3 februari 2022 klockan 19
00

. 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                                   

Protokoll från 2021-11-11 godkändes och lades till handlingarna.                                                              

Protokoll från 2021-12-09 godkändes och lades till handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                                             

Fanns inga AU beslut.  

Avtal Royal Canin                                                                                                                                            

Henrik har fått avtalet och skrivit på. Ulrika K ska mejla ut till lokalavdelningarna att vi nu har ett 

nytt avtal med RC som gäller fram till 31 december 2024. 

Planering årsmöte                                                                                                                                                             

Förfrågning har inkommit till Henrik om ett digitalt årsmöte. Reglerna säger att årsmöten ska vara 

fysiska. Frågan har även ställts om man kan medverka digitalt på ett fysiskt årsmöte. Tekniskt kan 

det bli problematiskt när det kommer till röstningar och voteringar, speciellt om sluten votering 

begärs.                                                                              

Rapporter                                                                                                                                       

Ekonomi                                                                                                                                            

Alla dokument för 2021 har inte inkommit ännu. Ekonomin är god.                                                                  

SSRK kommer fakturera oss för Rasdata. 

Kommitté (AK)                                                                                                                                          

Rapport från AK 2021 kommer färdigställas till nummer 2 av CT.                                                  

Uppfödarbrev uppdateras med kriterierna  
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Kommitté (JK)                                                                                                                                           

Enkät                                                                                                                                                                                     

JK har gjort klart en enkät som inom kort läggs ut på hemsidan. Det blir spännande att få se 

responsen på enkäten. Frågorna de ställde handlade om KM, jaktträning och intresset för jakt.                  

JK ser över om det är något som har ändrats för jakt nybörjarprov och fältprov. 

Medlem                                                                                                                                                

Medlemsstatistik: 2021-12-31 har CSK 1 082 medlemmar, varav 17 st. är nya.                                                            

Information till nya medlemmar: Det handlar om att många, via olika FB grupper, klagar på att de 

valpköpare/värvade medlemmar inte kommer med i CT när den kommer ut. Ulrika K har skrivit ett 

förslag som ska läggas ut på hemsidan under Medlemskap och även vara med i CT. Henrik har 

kommit fram till att många nya medlemmar under flera års tid felaktigt fått 5 nummer av CT på ett 

års medlemsavgift. Det är oklart när denna tankevurpa uppstod, och vem som är ansvarig. Ett 

förtydligande ska göras om att man som medlem får 4 nummer av CT per år. Ny rutin har utformats 

för vilken månad man ska ha löst medlemskap för att få kommande nummer av tidningen. Ulrika K 

ska mejla medlemsansvarig vilken lista som ska gå till tryckeriet för utskick av tidningen.                                                                        

Förslag ändrade annonspriser medlem: Med anledning av att annonspriserna har varit de samma i 

10–15 års tid och dessa inte täcker de extra kostnaderna för tryck och porto som sidorna innebär 

föreslog Henrik följande justeringar av priserna; en helsida: 500 kr, följande sidor: 400 kr. Efter 

diskussion beslutades det att för år 2022 skulle kostnaden för en helsida vara 400 kr och för 

följande sidor 300 kr.  

Kommitté (VspK)                                                                                                                              

SKK nya regler för viltspår                                                                                                                

Eftersom HP inte längre delas ut på viltspårprov ska Caroline uppdatera poängberäkningen för 

Årets Viltspårs Cocker 2022 och informera webmaster om detta. Reglerna för poängberäkning i 

övrigt behöver ses över och uppdateras.  

Hemsida och FB                                                                                                                                               

Kerstins mejl ang. Annonser till hemsidan.                                                                                         

Bordlades och beslut fattades att bjuda in Eva till nästa möte så vi kan diskutera fram en bra 

lösning på hur en egen sida för annonsörer på hemsidan ska kunna utformas. Henrik ska mejla och 

bjuda in henne. 

Övriga frågor                                                                                                                                                         

Inga övriga frågor fanns.   

Avslutning                                                                                                                                                    

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet klockan 21
50

, 
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e.u. 

Ulrika Karlsson, sekreterare 


