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STYRELSEINFORMATION FRÅN COCKER SPANIELKLUBBENS MÖTE 2022-03-21 

KLOCKAN 19
00

 

Närvarande: Henrik Johansson, ordförande; Anne Wågström, vice ordförande (§§ 157 – 166); 

Ulrika Karlsson, sekreterare; Ulrika Larefalk, kassör; Ingrid Olsson, ledamot; Annis Lindberg, 

ledamot, Kerstin Johansson, suppleant och Monia Nordenstam, sammankallande i valberedningen 

(§§ 157 – 168) 

Mötets öppnande                                                                                                                                   

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat kl. 19:01. 

Godkännande av dagordning                                                                                                            

Justering/tillägg § 164 Rapporter, under Hemsida och FB, 2 punkter. Tillägg § 165 Protokollsutdrag 

SSRK. Dagordningen godkänns med ovan nämnda justeringar. 

Val av justerare                                                                                                                                                   

Som justeringsman valdes Ingrid Olsson. 

Nästa möte                                                                                                                                                             

Nästa möte blir det konstituerande mötet, som den nya ordföranden kallar till omgående efter 

årsmötet. 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                               

Protokoll 2022-02-03 och protokoll 2022-03-03. Båda protokollen godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                                                  

Inga AU-beslut att godkänna. 

Skrivelser                                                                                                                                               

Prova på hundkapplöpning. Ulrika. K förslår att det kan skickas ut till avdelningarna. 

Förhoppningsvis en ny aktivitet som de kan anordna i och med att hundkapplöpningsbanor finns 

runt om i hela landet. Beslutas att mejla ut informationen till samtliga avdelningar. 

Rapport - AK                                                                                                                                                

Uppfödarlistan                                                                                                                                                                                      

Efter många skriverier i olika nätgrupper har Ingrid börjat skriva ett svar för att förtydliga vad det 

innebär att stå med på Uppfödarlistan, och vad kriterierna innebär. Många glömmer av att 

uppfödarlistan är till för valpköparna, och de uppfödare som står med här följer CSK:s avels- och 

ögonpolicy. Ingrids förtydligande skickas till styrelsen innan det läggs in i Nyhetsbrevet.                                            

Kerstin kom med ett förslag om att hålla ett webinar om SKK:s grundregler och att det ska vara en 

bra moderator som håller i föreläsningen. Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag. I och med att vi 
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har avtal med Royal Canin kan de kanske ordna ett webinar. Förslag kom om ögonlysning. Ulrika K 

ska mejla RC och höra om de kan ordna ett sådant för våra uppfödare och medlemmar.  

Nyhetsbrev                                                                                                                                        

Planeras utkomma till Påsk. 

UtstK                                                                                                                                                                        

Inbjudan SSRK:s Funktionärsträff 2022-04-23 – 24. Styrelsen beslutar att Ulrika K kommer 

medverka, Ulrika K anmäler sig omgående.   

Rapport - JK                                                                                                                                                                                      

Inbjudan att delta vid arrangerandet av Spanielmästerskapet 2022 UT040-104. Henrik och Ulrika K 

funderar på att anmäla sig som funktionärer till detta. När CSK nu äntligen får en inbjudan så bör vi 

ställa upp på ett eller annat sätt. Ulrika K kom med förslaget att vi skulle kunna sponsra dem. 

Beslut togs på att CSK ska sponsra Spanieljaktmästerskapet 2022. 

 

Samarbetsavtal SSRK                                                                                                                                      

Samarbetsinstruktionen var väl genomtänkt och CSK hoppas nu på att detta ska fungera. Styrelsen 

inväntar nu att SSRK sammankallar till möte med både Avels- och Jaktkommitté. 

Anne utgår från mötet 20
27

. 

Övriga frågor                                                                                                                                                              

Inga övriga frågor fanns. 

Avslutning                                                                                                                                                    

Ordförande tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet klockan 21
03

. 

 

 

Enligt uppdrag 

Ulrika Karlsson, sekreterare 

 


