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Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens årsmöte 2022-03-26 
Plats: Scandic Hotel Norrköping Nord 

§§ 1–19 

Klubbens ordförande Henrik Johansson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för 

öppnat.  

§ 1 Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 6 medlemmar (se bilaga 1).  

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Då den tilltänkte mötesordföranden tyvärr blivit sjuk föreslog erbjöd sig Lars-Erik Ejdebäck 

att ställa upp som mötesordförande i dennes ställe. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet be-

slutade att välja Lars-Erik Ejdebäck som ordförande för mötet. 

§ 3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Klubbstyrelsen anmälde Henrik Johansson som protokollförare vid mötet.  

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 

Föreslogs Ingela Larsson Kindeland och Lotta Östlund. Inga fler förslag fanns, varför års-

mötet beslutade att välja Ingela Larsson Kindeland och Lotta Östlund till justerare. 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

Konstaterades att samtliga närvarande var medlemmar. 

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse till årsmötet har publicerats på klubbens hemsida och Facebooksida samt i Cockertid-

ningen nr 4/2021, varför årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 7 Fastställande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning.  

§ 8 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 

och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och fastställdes utan ändringar.  

   Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna. 

   Redogörelsen för arbetet med avelsfrågor utgjorde en del av verksamhetsberättelsen och 

fastställdes således av årsmötet. 

    Då ingen av revisorerna var närvarande lästes deras berättelse upp av Henrik Johansson.  

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

Årsmötet beslutade att resultatet på + 140 965,93 kr balanseras i ny räkning. 

   a) Avsättning av årets resultat, till hyra för vilande lokalavdelningar 

   Klubbstyrelsen föreslog till årsmötet att 20 000 kr av årets resultat skulle användas till att 

täcka hyreskostnader för vilande lokalavdelningars material. Årsmötet beslutade i enlighet 

med förslaget men poängterade att detta ska föregås av en inventering av materialet och kor-

rektheten styrkas med hjälp av till exempel fotografier så att pengar inte felaktigt betalas ut.  
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§ 10 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag på beslut avseende de uppdrag fö-

regående klubbmöte gett till klubbstyrelsen 

    a) Hälsoprogram nivå 2 ögonlysning 

    Klubbstyrelsen fick av föregående årsmöte uppdraget att fortsätta utreda möjligheterna till 

att införa ett hälsoprogram innebärande att båda föräldradjuren ska vara ögonlysta senast två 

år innan parning för att valpkullen ska kunna registreras. Avelskommittén har under året ar-

betat med detta och ny statistik presenterades. Det var årsmötets uppfattning att det i dagsläget 

inte gick att fatta beslut i frågan, varför ärendet återremitterades ännu en gång och årsmötet 

rekommenderade att frågan även behandlas på en avelskonferens eller uppfödarträff.  

    b) Nättidning 

    Klubbstyrelsen fick av föregående årsmöte uppdraget att utreda möjligheterna att ha 

Cockertidningen som nättidning. Förelåg förslag från klubbstyrelsen att lägga Cocker-

tidningen som lösenordskyddad pdf-fil på klubbens hemsida och att de medlemmar som så 

önskar skulle kunna ta del av tidningen på detta sätt istället för att få den hem i brevlådan. 

Klubbstyrelsen uppgav även att mer tid behövs för att hitta den ultimata lösningen, vilket års-

mötet beviljade.  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

    a) Verksamhetsplan för kommande år 

    Klubbstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom och fastställdes av års-

mötet. 

    b) Rambudget för kommande år 

    Klubbstyrelsens förslag till rambudget lästes igenom. Henrik Johansson informerade om att 

sannolikt kommer posten ”Cockertidningen” under Kostnader att öka. Årsmötet var överens 

om att tidningen ska få kosta pengar då detta är för närvarande är det enda som samtliga med-

lemmar får för sin medlemsavgift.  

    c) Medlemsavgifter  

    Klubbstyrelsen föreslog att medlemsavgifterna skulle förbli oförändrade. Årsmötet beslu-

tade i enlighet med förslaget.  

    d) Villkor för reseersättning för rasklubbens funktionärer 

    Klubbstyrelsen informerade om att från och med 2022-07-01 gäller 31:00 kr/mil inom 

SKK-organisationen. Den statliga ersättningen kvarligger dock på 18:50 kr/mil. Mellanskill-

naden ska således beskattas och klubben blir arbetsgivare. Årsmötet uttryckte förståelse för 

den försvårande situationen men beslutade att den statliga ersättningen ska gälla fram till och 

med 2022-06-30 för att sedan ersättas av den av SKK beslutade ersättningen.  

Mötet ajournerades för fika kl. 14:24 och återupptogs kl. 14:46. 

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventu-

ellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Valberedningens förslag till ordförande på ett år var omval av Henrik Johansson. Inga fler för-

slag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Henrik Johansson till ordförande på ett år. 

    Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på två år var Anne Wågström (omval), 
Kerstin Johansson (nyval) och Annis Lindberg (omval). Inga fler förslag fanns, varför års-

mötet beslutade att välja Anne Wågström, Kerstin Johansson och Annis Lindberg till ordi-
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narie ledamöter på två år.  

    Valberedningens förslag till suppleanter på ett år var Anna Sundström (nyval) och Angelica 

Mansfield Nilsson (nyval). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Anna 

Sundström och Angelica Mansfield Nilsson till suppleanter på ett år med tjänstgöringsordning 

1: Anna Sundström och 2: Angelica Mansfield Nilsson. 

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

Valberedningens förslag till revisorer på ett år var Lena Björsell (omval) och Christina Filén 

(omval). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Lena Björsell och 

Christina Filén till revisorer på ett år.  

    Valberedningens förslag till revisorssuppleanter på ett år var Maj Asplund (omval) och den 

andra posten vakant. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Maj Asplund 

till revisorssuppleant på ett år och låta den andra posten vara vakant.  

§ 15 Val av valberedning 

Till årsmötet hade inkommit förslag på Monia Nordenstam (omval) som sammankallande till 

valberedningen på ett år. I övrigt fanns inga förslag. Under mötets gång tillfrågades ett antal ej 

närvarande personer, varav samtliga tackade nej. Efter diskussion beslutade årsmötet att välja 

Monia Nordenstam som sammankallande till valberedningen på ett år och ge klubbstyrelsen i 

uppdrag att hitta lämpliga personer som skulle kunna hjälpa Monia med valberedningens ar-

bete.  

§ 16 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13–15 

Årsmötet beslutade att paragraferna 13–15 omedelbart skulle justeras.  

§ 17 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts 

till klubbstyrelsen 

    a) Sponsring BPH 

    Klubbstyrelsen ställde frågan till årsmötet om klubben skulle ansöka om sponsring av del 

av anmälningsavgift till BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) från, i första 

hand, SSRK. Förslaget var att SSRK, eller också Cocker Spanielklubben själv, skulle sponsra 

en hund per ägare och år med ett par hundralappar av anmälningsavgiften, för att på sätt få 

fler att genomgå beskrivningen. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget och beslutade att 

klubbstyrelsen skulle undersöka möjligheten för detta.  

    b) Förtjänsttecken 

    Klubbstyrelsen ställde frågan till årsmötet om klubben skulle införa förtjänsttecken för be-

tydelsefulla insatser för klubben eller uppfödning av rasen cocker spaniel. Detta skulle i så fall 

ses som ett alternativ till hedersmedlemskapet med den stora skillnaden att den som erhåller 

förtjänsttecken fortsätter att betala medlemsavgift. Årsmötet diskuterade frågan och fann tan-

ken vara intressant. Dock ville man i dagsläget inte belasta styrelsen med arbetet att ta fram 

ett regelverk för förtjänsttecken och beslutade att för tillfället enbart ha hedersmedlemskapet. 

§ 18 Övriga frågor 

    a) Katalog för PC, licens 

    Klubbstyrelsen informerade om att licensen som denna har för SKK:s mjukvara ”Katalog 

för PC” för att underlätta administration av behandlandet av anmälningar till utställning 

dessvärre ej kan användas av klubbens lokalavdelningar. Årsmötet noterade informationen. 
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    b) Information regeländring för Årets Cocker i nosework, allround och viltspår 

    Lars-Erik Ejdebäck informerade om att det tillkommit en elitklass i nosework, vilken i po-

ängberäkningen för allround skulle kunna anses motsvara CK i segrarklass på jaktprov i svå-

righetsgrad.  

    Informerades även om att HP är borttaget i viltspår. Årsmötet noterade informationen. 

     c) Avdelning Dalarna är i gång 

     Klubbstyrelsen informerade om att lokalavdelningen i Dalarna numera är aktiv. Årsmötet 

noterade med glädje informationen. 

     d) Avdelning Sydväst är vilande 

     Klubbstyrelsen informerade om att lokalavdelningen Sydväst sedan en dryg månad tillbaka 

dessvärre är vilande. Årsmötet noterade med sorg informationen. 

     e) Utdelning av rosetter till Årets Cockrar 

     Mötesordförande Lars-Erik Ejdebäck lämnade tillbaka klubban och ordet till klubbens om-

valde ordförande Henrik Johansson. Därefter läste Henrik Johansson upp vinnarna i de olika 

grenarna för Årets Cocker en i taget och de som närvarade vid årsmötet kom fram och häm-

tade sina rosetter. Samtliga vinnare applåderades.  

§ 19 Mötets avslutande 

Klubbens ordförande Henrik Johansson tackade så mycket för det förnyade förtroendet, ut-

tryckte därefter sin besvikelse över att fler medlemmar inte närvarat under dagen och avslu-

tade mötet kl. 16:00.  

 

Henrik Johansson   Lars-Erik Ejdebäck 

Årsmötessekreterare   Årsmötesordförande 

 

Justeras: 

Ingela Larsson Kindeland   Lotta Östlund 
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