STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs MÖTE
2022-03-03 KLOCKAN 1900.
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar mötet klockan 19 17. Han hälsar även Monia
Nordenstam, sammankallande från valberedningen, välkommen.
Godkännande av dagordning
Med justering på § 154 Årsmöte, § 155 Rapporter UtstK och RedaK. Dagordningen godkändes
efter angivna justeringar.
Val av justerare
Till justeringsman valdes Annis Lindberg.
Nästa möte
Måndag den 21 mars 2022, kl. 1900.
Samverkansgrupp SSRK
Henrik berättar att han framförde de olika styrelsemedlemmarnas synpunkter på föregående
samarbetsmöte. Nytt möte kommer att hållas 8/3 med anledning av att det i skrift ska formuleras
hur samarbetet ska fungera i praktiken.
Godkännande av föregående protokoll
Tidigare protokoll inte justerat.
Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut
Inga AU-beslut att godkänna
Årsmöte
Ulrika K skickar allt till webben som berör årsmötet. Det ska vara medlemmarna tillhanda senast
den 12 mars 2022.
Rapporter
Kommitté (AK)
Uppfödarlistan: För tillfället är det 56 stycken som står med på uppfödarlistan
Mejl från K.R som kontaktat SKK ang. hereditärt fri. Styrelsen var överens om att detta bör visas
vid en provparning, precis som inavelsgard och index. Ingrid skriver till SKK om detta.
Kommitté (JK) Sammanställning från enkäten under tiden 2022-01-26 – 2022-02-28: Totalt inkom 183
svar. För att gå vidare efter enkätsvaren är planen att starta upp en stängd Facebookgrupp för våra
jaktintresserade medlemmar. Där vi alla ska dela med oss om träningstips, träningstillfällen och
kurser mm. Vi ska också försöka hitta varandra för att kunna träna tillsammans. Gruppen ska
informeras om i tidningen. Styrelsen godkände förslaget.
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Medlem
Medlemsstatistik januari 2022: 1096 medlemmar
Medlemsstatistik februari 2022: 1094 medlemmar
Styrelsen uttrycker glädje över att medlemsantalet har ökat markant det senaste året.
Mejl från SKK: Kostnader för porto, papper och kuvert. Detta är utlagt på hemsidan
Lokalavdelningar
Ingrid O informerade om att från och med den 27 februari är avdelning Sydväst vilande.
Kommitté (UtstK)
Ansökan om SSRKs utställningar 2024, inskickat till SSRK.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
Avslutning
Ordförande tackar alla för mötet och avslutar det klockan 2200.

e.u.
Ulrika Karlsson, sekreterare
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