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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs MÖTE 

2022-08-10 KLOCKAN 1900. 

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

sekreterare; Ulrika Larefalk, kassör; Ingrid Olsson, ledamot; Annis Lindberg, ledamot och Angelica 

Nilsson Mansfield som träder in som ledamot. 

Anmält frånvaro: Anna Sundström, ledamot. 

 

Mötets öppnande                                                                                                                                                                     

Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan1906. 

Godkännande av dagordning                                                                                                 

Dagordningen godkänns. 

Val av justerare                                                                                                                                    

Till justeringsman valdes Kerstin Johansson. 

Godkännande av föregående protokoll                                                                                                         

Protokoll 2022-06-29 godkändes och lades till handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut                                                                                                  

Fanns inga AU-beslut att godkänna. 

 

Teckna avtal med försäkringsbolag                                                                                                                                  

Bör kollas upp vad som gäller i och med att både SKK och SSRK har avtal med Agria. 

Hemsida och FaceBook                                                                                                                                                     

Hela hemsidan bör ses över och uppdateras. Styrelsen ser över de sidor som inte hör till någon 

kommitté. De som håller i Årets Cocker ska informeras om att de ska se över sina respektive 

aktiviteter.  

Henrik ansluter till mötet. 

Rapporter 

Ekonomi                                                                                                                                                                

Ekonomin är fortsatt god.                                                                                                                                              

Kommitté (AK)                                                                                                                                              

Field spaniel x-projekt.                                                                                                                                     

Ingrid har varit i kontakt med Field spanielklubben och frågat vad de behöver ha hjälp med, De är i 

början av projektet, och har ännu inte bestämt vilken ras som kommer bli aktuell. Projektet har fått 

godkänt av SKK och SSRK.                                                                                                                                                       
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Valphänvisning, merit utställning.                                                                                                                     

I dag räcker det med kvalitetspriset Very Good från utställning, tidigare gamla merit tas bort.                                                                                                                                          

Nyhetsbrev: Planeras att utkomma i september-oktober. 

Kommitté (JK)                                                                                                                                                        

Svenska Spaniel och Retrieverklubben gemensamma tillstånd rörande hundförbudstiden.                      

Dispens läggs till handlingarna. 

Medlem                                                                                                                                          

Medlemsstatistik                                                                                                                                                                           

I juli månad fick klubben 19 nya medlemmar vilket gör totalt 1157.                                                                                                                                                                        

Medlemsansvarig 

Ulrika K ska höra med Maria om hon kan tänka sig att vara kvar som medlemsansvarig till 

årsmötet. 

Lokalavdelningar                                                                                                                                

Monter Stockholms Mässan                                                                                                                                          

Ulrika K har mejlat till avdelning Stockholm, att de kan beställa en monterplats. CSK betalar för 

dem som bemannar montern, och inte ställer ut på mässan.                                                                                                                     

Möte ordförande i avdelningarna.                                                                                                                           

Tanken är starta upp detta i september – oktober, att mötet ska vara i ungefär en timma och sedan 

fortsätta att ha möte kontinuerligt. 

Kommitté (UtstK)    

Planering fortskrider inför Club Show och checklistan 

uppdateras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sponsring                                                                                                                                                                              

Ingrid informerade om hur sponsringen har gått för 

finalrosetterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Kommitté (VspK)                                                                                                                                                                                                                                                   

Diskussion uppkom om tävlingens vara eller inte vara, och synpunkter framfördes att de som vill 

vara med och tävla, själva bör ställa sig till förfogande att sköta denna aktivitet.                                                                                                                              

Inkommit mejl från Lars-Erik ang. maxpoäng i viltspår för Allround.                                                                   

På hemsidan står det nu Max poäng 10, vilket har missats att ändras sedan poäng för HP togs bort. 

Ulrika K informerar Eva. 

Redaktionskommittéen (RedaK)                                                                                                              

Nättidning                                                                                                                                                  

Bordlades.                                                                                                                                                             

Införa skänkta medlemskap i CT med uppfödarens namn och hur många de skänkt 

medlemskap till.                                                                                                                                                                   

Beslut togs på att den som skänker flest medlemskap får en gratis annons i CT. Tävlingen gäller 

från den 1/1 till den 31/12 varje år, och börjar i år. Annis håller i denna tävling.                                                                                                                                              

Angelica skriver några rader i CT om BPH-diplom för uppfödare som hennes kennel fått under 

sommaren, samt kompletterar med bilder. 
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Utbildning                                                                                                                                                             

Från SKK ”Utskick sommar 2022”                                                                                                               

Ingrid och Ewa i AK planerar att medverka på ”Digitala rasklubbsträffar” 

SSRK och JiS 

Bättre samarbete SSRK, JiS och rasklubbarna vid regelrevideringar                                                                                                                                               

Ingrid har skrivit förslag till skrivelse som Annis har godkänt. Styrelsen beslutar att 

Ingrid skickar skrivelsen till Spanieljaktkommittén. 

Övriga frågor                                                                                                                                                         

Inga övriga frågor fanns. 

Nästa möte Tisdag den 6 september 2022 klockan 1900,  

Avslutning Ordförande tackar för ett engagerande möte och avslutar mötet klockan 2149, 

 

Ulrika Karlsson, sekreterare 

 


