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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs MESSENGER MÖTE 

2022-10-06 KLOCKAN 1900. 

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

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

Nilsson Mansfield, ledamot (§§ 86-90) och Eva Frisk, webbansvarig (§ 84 Hemsida och FB).  

Mötets öppnande 

• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1902. 

Godkännande av dagordning 

• JK har en punkt att ta upp därefter godkänns dagordningen. 

Val av justerare 

• Till justerare valdes Ingrid Olsson. 

Godkännande av föregående protokoll 

• Föregående protokoll är ej justerat, bordläggs till nästa möte. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut 

• Beslut om ersättning för fotograf vid Club Show                                                                        

Arbetsutskottet (AU) beslutar att Cocker Spanielklubben betalar mat och dryck för Oddvar 

Hausken som tack för hjälp med fotografering under Club Show 2022-09-24. 

Styrelsen konfirmerar beslutet, som därefter läggs till handlingarna. 

Nästa möte        

• Nästa möte blir onsdag 9 november klockan 1900.  

Skrivelser 

           UT050-114,1 Remiss utbildning Viltspårdomare Lotta Branneby  

Sekreteraren har svarat SSRK att Cocker Spanielkubben tillstyrker utbildningen. 

Teckna avtal med försäkringsbolag för hund 

• Kerstin ska höra med Svedea om fördelar att teckna avtal med dem och vad våra 

medlemmar får för fördelar. 

Kerstin har haft ett kort möte med dem. De ska återkomma med ett förslag.  

Rapporter 
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Ekonomi  

Ekonomin är god. Alla fakturor från Club Show har inte inkommit än. Ulrika L och Ulrika 

K ska sammanställa budgeten som gjordes till Club Show med verkliga intäkter och 

kostnader. Redovisar till styrelsen när det är klart. 

• Agria, har vi ett avtal med dem? 

Henrik ska kolla upp detta inför nr 4 av CT. Bordlades. 

• Frågan uppkom om lokalavdelningarna borde få en del av medlemsavgiften. Henrik tar upp 

detta med dem på det kommande mötet.  

Kommitté (AK)  

• Har inget att redovisa. 

Kommitté (JK)  

• För år 2022 vill JK att KM vinnaren ska få högsta poäng. Beslut togs på detta för år 2022. 

JK vill göra en omstart inför 2023, de tycker även att budget är för låg i och med att alla bor 

långt ifrån varandra. Förslag inkom från styrelsen att de ska kontakta SSRKs avdelning för 

Spanieljakt, och även andra spanielklubbar för samarbete. De har mycket på gång inom de 

olika områdena. Inom kort kommer JK:s Facebookgrupp att bli klar. Anna S. ska hjälpa till 

med detta. 

Medlem  

• I september månad skickades 87 mejl till nyblivna cockerägare.1 Under samma månad fick 

klubben 26 nya medlemmar vilket gör totalt 1183 medlemmar.  

• Funderingar kom upp om varför medlemmarna går ur klubben. En enkel förklaring kan vara 

att deras hund har avlidit. 

• Medlem har frågat om CSK skulle kunna tillverka kalender med cocker spanielbilder. 

Detta ansåg styrelsen inte låg i tiden på grund av att många tillverkar egna kalendrar via 

nätet. Beslutas att CSK inte tillverkar kalendrar för att sälja till medlemmarna. 

 Kommitté (UtstK)  

• Lite genomgång och utvärdering vad vi tyckte om Club Show 

 
1 1 mejl levererades ej, 1 av de nya medlemmarna har ej uppgett mejladress.  
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Om det ska användas någon konsult för det administrativa i framtiden, måste det kollas upp 

att allt ingår i offert/avtal som tecknas. Bör ses över vad det finns för andra konsulter. 

Webbmaster ansluter till mötet. 

Hemsida och FB 

• Nättidning  

Eva mejlade styrelsen hur SSRK och SKK har sina nättidningar. Hon gav även förslag på 

programvara från E-Magin. Hennes förslag var att nättidningen ska ligga dold på hemsidan 

och att medlemmarna får ett lösenord eller kan använda sitt medlemsnummer. Detta för att 

säkra upp CT, så inte vem som helst kan komma åt tidningen. CT kommer läggas ut samma 

dag som tidningen kommer ut i pappersformat. Medlemmarna ska välja om de vill ha en 

papperstidning eller nättidning. Styrelsen har delade meningar. En enkät skall läggas ut på 

hemsidan när vi har kommit fram till hur vi ska göra med tidningen.  

Annis ska fråga M I om vi kan få lägga upp hennes länk på vår hemsida. M lägger upp 

domarlistor och resultat från utställningarna väldigt fort och det vore bra om det även fanns 

på vår hemsida. Enl. Eva kommer det knappt några utställningsresultat till vår hemsida.  

Angelica har kommit med förslag om att enbart styrelsen ska kunna göra inlägg på FB. Eva 

anser att FB fungerar bra. Hon svarar på det hon kan svara på, men att det skulle behövas en 

moderator när hon inte kan svara. Hittills har hon mejlat till avelsansvarig. Beslut togs på att 

FB-sidan ska stängas för inlägg från andra än styrelsen. 

Eva utgår från mötet klockan 2143. 

Kommitté (VspK)  

 
• Poängberäkning ÅC 

 

Kerstin ska höra med E L och W G om de kan åtaga sig att sköta poängberäkningen för ÅC i 

viltspår. Om de gör det ska det skapas en grupp på Messenger till dem. Kerstin kommer vara 

kontaktperson för denna grupp. 

 

PR/Info 

• Avtal för kommersiell annonsering i CT 

Denna punkt bordläggs. 

Redaktionskommittén (RedaK)  
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• Inför nr 4 önskar Henrik hjälp med annonserna. Han har också ändrat så att returerna av CT 

går till honom. Det har inkommit positiv respons på det nya upplägget av tidningen och 

innehållets variation. 

§ 86 Hamiltonplakett, Förtjänsttecken och Hedersmedlemmar 

• Har inkommit fyra förslag till Hamiltonplaketten. Ledamot föreslår ytterligare ett namn. 

Efter diskussion beslutar styrelsen att ett av förslagen ska skickas in, då det kan tänkas 

uppfylla kriterierna.  

Angelica ansluter till mötet 2147. 

SSRK och JiS 

• Henrik har fått mejl från Petra Johansson, SSRK spanieljaktkommitté, i vilket hon tyckte det 

var tråkigt att inte någon i CSK medverkade. Henrik svarar Petra att vid nästa digitala möte 

kommer CSK att medverka. 

Årsmöte 

• SKK digitala årsmöten 2023 

Datum för CSKs årsmöte beslutades att vara 2023-03-19. 

Det blev en omröstning om CSK ska ha ett digitalt eller fysiskt årsmöte. Resultatet var 6 

mot 1. Kerstin ska se över detta med ett digitalt årsmöte.  

Övriga frågor  

• Henrik undrar över hur SKK får tidningen och när de fick sista numret av CT. Ingrid ska 

höra med redaktören för Rasklubb för släthårig foxterrier vart hon mejlar PDF-filen.  

Avslutning 

• Ordförande tackar för ett intressant och givande möte, och avslutar mötet klockan 2200. 

e.u. 

Ulrika Karlsson, sekreterare 

 


