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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENS MÖTE 

2022-04-19  KLOCKAN 19
00

. 

Närvarande: Henrik Johansson, ordförande; Kerstin Johansson, vice ordförande; Ulrika Karlsson, 

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

Sundström, suppleant (från § 15) och Angelica Nilsson Mansfield, suppleant 

Mötets öppnande                                                                                                                 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 19
01

. 

Godkännande av dagordning                                                                                                                                  

Två justeringar på § 20 Rapporter. Sponsring BPH som upptas i AK och nättidning som upptas i 

RedaK. Dagordningen godkänns med tillagda justeringar. 

Val av justerare                                                                                                                                               

Kerstin Johansson valdes till justeringsman 

 Nästa möte                                                                                                                                                 

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 19
00

.  

Anna Sundström anslöt till mötet kl. 19:06. 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                                      

Protokoll 2022-03-21                                                                                                                                

Konstituerande protokoll 2022-03-31                                                                                                                       

Båda protokollen godkändes och lades till handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                                                                  

Inga AU-beslut att godkänna. 

Bordlagda ärenden                                                                                                                                                        

Frågan om kommersiell annonsering på hemsidan. Kerstin ska se över detta och hålla kontakten 

med Eva. På hemsidan, under fliken aktiviteter är det tänkt att kommersiell annonsering ska finnas. 

Förslag kom på att annonserna ska vara rullande och att man kan klicka på dem så man kommer 

direkt till annonsörens hemsida. Beslut togs på att vi ska testa detta i sex månader och därefter 

utvärdera utfallet. 

Rapporter                                                                                                                                                     

Ekonomi                                                                                                                                                      

Ekonomin är god.  

Kommitté (AK)                                                                                                                         

Hälsoprogram ögonlysning                                                                                                                                              

AK ska kontakta SSRK och höra om det behövs mer statistik, eventuellt på fler ögonsjukdomar, än 
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dem som är sammanställda 2021 av CSK. AK ska ha möte inom kort, och kommer efter det att 

rapportera in till styrelsen vad SSRK anser om nuvarande statistik för att hälsoprogram ska kunna 

införas. Senast 30 april 2023 ska det vara hos AK/SKK, och dessförinnan godkänt av SSRK, för att 

börja tillämpas 1/1 2024. Kerstin föreslår en Cockerkonferens i oktober, där aktuella ämnen inom 

avel skulle kunna avhandlas. Bedömdes att det var knappt om tid att hinna sjösätta ett sådant projekt 

till dess. Angelica efterlyste ett inrapporteringssystem av sjukdomar och liknande som inte syns på 

Avelsdata. Således skulle man kunna kontakta avelskommittén och få veta mer om de hundar man 

är intresserad av att para med. Uppgifterna skulle i så fall komma från hundens ägare och/eller 

uppfödare. Frågan befanns vara intressant och värd att fundera på. 

HD-omprövning till hemsidan                                                                                                                            

Beslut togs på att det svar vi fick från SSRK ska läggas upp på vår hemsida.  

BPH                                                                                                                                                                                 

Sponsring för BPH, att SSRK sponsrar en ägare/hund/år, togs upp på årsmötet och årsmötet ställde 

sig positivt till förslaget. Ingrid skriver ihop ett utkast till skrivelse och visar för styrelsen. 

Nyhetsbrevet  

Senaste nyhetsbrevet blev mycket väl mottaget, med flera positiva kommentarer om både 

innehållsrik information, och att AK aktivt jobbar vidare för hälsoprogram för ögonlysning. 

Kommitté (JK)                                                                                                                                                         

JiS remissvar ang. jaktspanieldomare. Noterades och lades till handlingarna.                                                                            

SSRK, 2 remisser till spanilejaktklubbarna                                                                                                                          

UT 040-101.1.pdf, - Jaktprovsdomare spaniel kategori C, Elisabeth Persson                                                                                  

UT 040-103.1.pdf, – Jaktprovsdomare spaniel kategori B, Bert Andersson                                                                       

Styrelsen tillstyrker att båda personerna utbildar sig till jaktprovsdomar i deras valda kategorier 

Medlem                                                                                                                                                                  

I mars månad fick klubben 16 nya medlemmar, vilket gör totalt 1100 medlemmar. Av de 16 nya 

medlemmarna är 10 fullbetalande och 6 gåvo-/valpköparmedlem.  

Kommitté (VspK)                                                                                                                                               

Finns ingen kommitté i dagsläget. 

Övriga frågor                                                                                                                                                         

Inga övriga frågor fanns. 

Avslutning                                                                                                                                                   

Ordförande tackar mötesdeltagarna för ett engagerande möte och förklarar mötet avslutat kl. 22
07

. 

e.u 

Ulrika Karlsson, sekreterare 


