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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs MÖTE 

2022-06-29  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, ledamot; Angelica Nilsson Mansfield, suppleant, Anne Wågström (Rapporter, UtstK), 

Eva Frisk (Rapporter, Hemsida) 

Mötets öppnande                                                                                                                                    

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 19
02

. 

Godkännande av dagordning                                                                                                                                

Dagordningen godkändes med tillägg på Skrivelser: Ansökan om utökat rasregister och tillägg på § 

44 Rapporter: Ekonomi och Medlem.                                                                                                             

Kerstin meddelar att webban är inbjuden klockan 21
00

 för att diskutera med oss ang. hemsidan och 

FB. Ulrika K informerar om att Anne är inbjuden att medverka vid UtstK:s punkter.  

Val av justerare                                                                                                                                                      

Till justerare valdes Annis Lindberg. 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                                        

Protokoll från 2022-05-19 godkändes och lades till handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                                                              

AU beslutar att hädanefter ska protokoll från Cocker Spanielklubbens styrelsemöten och 

kommittéer (Avel och Jakt) även skickas till sekreteraren för Jaktspaniels i Sverige (JiS). Frågan 

kom upp om vem det är som ska skicka till JiS. Det är de ansvariga i kommittéerna som ska göra 

detta. När de skickar sina minnesanteckningar till styrelsen så ska de skicka samtidigt till JiS. 

Beslut togs att godkänna AU-beslutet och tillvägagångsättet att inkludera JiS i utskicken. 

Bordlagda ärenden                                                                                                                                             

Fanns inga bordlagda ärenden. 

Skrivelser                                                                                                                                                        

Remiss ansökan viltspårdomare Jonas Berglund UT 050-153.1 svar senast 30/6. Tillstyrktes. 

Remiss ansökan viltspårdomare Inger Andersson UT 050-155.1 svar senast 30/6. Tillstyrktes.                                                             

Inför exteriördomarkonferensen 2024 UT 060-497.4 m bilaga, svar senast 30/6: Henrik anmäls som 

kontaktperson.                                                                                                                                                                      

Remiss Viltspårdomare Ulrika Hellman UT 050-151.1, svar senast 10 juli 2022.  Tillstyrktes.                             

UT 060-527.1 Ansökan om utökat rasregister – Jennie Andersson, svar senast 2022-08-01. 

Tillstyrker att Jennie Andersson får utöka sitt rasregiser. 
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Samverkansmöte med SSRK, JiS, ESS och CSK - Avel 2022-06-08  

Ingrid informerade om mötet, vilket hölls i en mycket positiv anda från samtliga klubbar, där alla 

önskar att det blir en bra samverkan i framtiden. Alla fick den tid man behövde för att säga vad 

man tyckte och tänkte. Det beslutades att RAS för cocker och springer spaniel ska läggas in på 

JiS hemsida omgående. JiS framförde att de fortfarande har problem med svansskador på sin 

population av cocker. JiS ska även ta fram mer hälsostatistik för sina populationer på raserna, för 

att få en bättre överblick för att kunna sätta upp mål och strategier. Här kan rasklubbarnas 

avelskommittéer bistå med hjälp om så önskas. Allt ska förberedas inför nästa RAS revidering. 

JiS har en ny avelsansvarig, som är adjungerad till JiS. Minnesanteckningarna lades till 

handlingarna.  

Spanieljaktkommitténs sammansättning vid regelrevideringar 
Ingrid informerade om att när hon blev invald i CSK 2020 så har hon försökt att kontakta den 

gruppen för regelrevidering. Efter lång tid fick hon svar om att den inte var aktiv. Beslut togs att 

Annis och Ingrid färdigställer en skrivelse om detta och skickar till JiS och SSRK. 

Rapporter                                                                                                                                                  

Ekonomi                                                                                                                                                          

Ekonomin är fortsatt god.  

Ulrika K meddelar Anne på Messenger att hon kan ansluta till mötet. Anne anslöt klockan 19
27

. 

Kommitté (UtstK)                                                                                                                                 

Utställningsplats (och domare) för 2025. Detta ska vara klart i oktober och skickat till SSRK. 

Uppdrogs samtliga att fundera över detta, så vi har ett svar att skicka till SSRK när det är dags. 

Information vad som är klart, för Club Show 2022, fram till detta möte.  Anne utgår från mötet 

klockan 21
12

. 

Eva ansluter till mötet klockan 21
15

.                                                                                                                 

Hemsida och FB                                                                                                                                                       

Eva påminner oss om att någon kan filma på Club Show och då kan det läggas ut på hemsidan och 

FB. Hon talar också om att det är bättre att vi skickar dokument och dylikt i filer av 

ursprungsformat och i PDF. Då kan hon lättare ändra och korrigera så det ser bra ut både på 

hemsidan och FB. Ulrika K ska mejla över dokumentationen om Kastration som kom från SKK. 

Eva föreslår att styrelsens medlemmar klickar ”gilla” på inläggen och delar det man finner 

intressant på sin egen Facebooksida eftersom klubbens sida blir mer levande då.                                                                  

Anna undrade varför ledamöternas adresser finns med på vår hemsida? Efter diskussion och tittande 

på andra klubbars hemsidor så beslutades att det enbart ska finnas namn, telefonnummer och 

mejladress på alla som finns i kontaktlistorna, med undantag för ordförande och sekreterare vars 

postadresser ska finnas kvar. Eva gör dessa ändringar omgående.                                                                              

Eva utgår från mötet klockan 21
40

. 

Medlem                                                                                                                                              

Medlemsstatistik                                                                                                                                                        

I maj månad fick klubben 29 nya medlemmar, vilket gör totalt 1132 medlemmar. Av de 29 nya 

medlemmarna är 21 fullbetalande, 5 gåvo-/valpköparmedlem och 3 dubbelt medlemskap. 10 

medlemmar avslutade sitt medlemskap i klubben.                                                                                                 

Anna kom med förslaget att i och med att så många lokalavdelningar är vilande så kanske vi skulle 
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försöka göra en livesändning om ex. trimning. Det ska inte vara en kurs på flera timmar utan dela 

upp trimningen i olika sektioner av hunden. Kerstin ser över vad det finns för program som vi skulle 

kunna använda oss av. 

Årets Cocker                                                                                                                                                   

Årets Cocker i kategorierna utställning-, veteran och junior - poängberäkningar till hemsidan. 

Återgång till de som tidigare gällt, vilket konstaterats i tidigare beslut (Protokoll från styrelsemöte 

2022-05-16 §33). Ulrika K skickar dessa till Eva för uppläggning på hemsidan. 

Nästa möte                                                                                                                                                     

Onsdag 10 augusti klockan 19
00

 på Messenger. 

Övriga frågor                                                                                                                                                             

Inga övriga frågor fanns. 

Avslutning                                                                                                                                                       

Ordförande tackar för ett trevligt och informativt möte. Avslutar mötet klockan 22
16

. 

 

e.u. 

Ulrika Karlsson, sekreterare 

 


