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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs MÖTE 

2022-05-19  KLOCKAN 19
00

. 

Närvarande: Henrik Johansson, ordförande; Kerstin Johansson, vice ordförande (§§ 24–30); Ulrika 

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

Anna Sundström, suppleant och Angelica Nilsson Mansfield, suppleant 

Anmäld frånvaro: Anne Wågström 

Anna Sundstöm går in som ledamot. 

Mötets öppnande                                                                                                                                             

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 19
01

. 

Godkännande av dagordning                                                                                                                               

Två justeringar på dagordningen. Tillägg under § 32 Rapporter: Hemsida och Facebook. Denna 

punkt flyttas upp i och med att Kerstin enbart kan medverka ca en timma. Borttagning av punkt på § 

32 UtstK: Funktionärsträff. Dagordningen godkändes med tillagda justeringar. 

Val av justerare                                                                                                                                                

Till justeringsman valdes Ingrid Olsson 

Nästa möte                                                                                                                                                    

Onsdagen den 29 juni 2022 klockan 19
00

. Detta möte ska enbart handla om Club Show 2022.  

Godkännande av föregående protokoll                                                                                                      

Protokoll 2022-04-19                                                                                                                                

Godkänns och läggs till handlingarna. 

Kerstin utgår från mötet klockan 20
19

. 

Angelica träder in som ledamot. 

Rapporter 

Ekonomi                                                                                                                                                               

Ekonomin är god. 

Kommitté (AK)                                                                                                                                                   

Sponsring BPH  

Ingrid mejlade förslaget till styrelsen 2022-05-01. Hon ville göra en ändring, i och med att Svenska 

Terrierklubben har ökat sin sponsring till 250 kr. Beslut togs på att Ingrid ska ändra detta i 

skrivelsen till SSRK. Beslut togs på att skrivelsen ska skickas till SSRK efter ändringen. Ingrid 

mejlar skrivelsen till Ulrika K som mejlar den till SSRK.                                                                       



 

2 
 

Medlem                                                                                                                                               

Medlemsstatistik 

I april månad fick klubben 31 nya medlemmar, vilket gör totalt 1118 medlemmar. Av de 31 nya 

medlemmarna är 18 fullbetalande och 12 gåvo-/valpköparmedlem. 19 medlemmar avslutade sitt 

medlemskap i klubben.                                                                                                                                         

Från den 1 juni 2022 är Angelica medlemsansvarig. Henrik ändrar detta i CT och på hemsidan.  

Kommitté (UtstK)                                                                                                                                                       

Arbetet med Club Show 2022 fortlöper. Ulrika K har mejlat ut till mötet en lista på vad som har 

blivit klart för Club Show sedan senaste styrelse mötet. 

Kommitté (VspK)                                                                                                                                            

Finns ingen kommitté i dagsläget. Beslut togs på att göra en efterlysning i CT. Angelica mejlar en 

bild på viltspår till honom.  

Poängberäkning ÅC junior, utställning och veteran                                                                                        

Ulrika K har varit i kontakt med       med anledning av tidigare ändring av poängberäkningen för 

tävlan om Årets Utställningscocker, Junior och Veteran. Denna ändring har inte gjorts på rätt sätt, 

då den inte varit föremål för diskussion på årsmöte och tidigare ordförande på egen hand fattat 

beslutet som följd av att inga synpunkter inkommit efter efterlysning om detta på hemsidan. 

Förändringen innebar att lokalavdelningarnas inofficiella utställningar inte behövde räknas med. 

Beslut togs för att fastställa att tidigare regler gäller. Således är det 7 officiella utställningar och en 

lokalavdelnings inofficiella utställning som ska räknas. Avstår man en lokalavdelnings inofficiella 

utställning får man enbart räkna 7 officiella utställningar.  

Övriga frågor                                                                                                                                                                  

Annes utträde från CSK:s styrelsen. 

Ulrika K ska kontakta Anne om att hon ska mejla hela styrelsen om sitt utträde ur CSK och ett 

datum för detta. I och med Annes utträde ut styrelsen blir Anna ordinarie ledamot. Anna talar om 

för oss att hon inte kan ta på sig flera uppgifter för tillfället. 

Avslutning                                                                                                                                                           

Ordförande tackar för visat och engagerande intresse för mötet. Avslutar mötet 21
53

. 

 

e.u. 

Ulrika Karlsson, sekreterare 

 


