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Plats: Messenger 

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

Karlsson, sekreterare; Ulrika Larefalk, kassör; Ingrid Olsson, ledamot; Angelica Nilsson 

Mansfield, ledamot och Eva Frisk, webbansvarig (§ 100 i Hemsida och Facebook). 

Anmält förhinder: Annis Lindberg, ledamot. 

 

Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet för öppnat kl. 19:02. 

Godkännande av dagordning 

Förelagd dagordning godkändes. 

Val av justerare 

Angelica Nilsson Mansfield valdes att justera protokollet. 

Godkännande av föregående protokoll 

Förelåg två protokoll att godkänna.  

Protokoll från 2022-09-06: ska förtydligas under §73 Brev att man tröttnat på att få in icke 

hanterade cockrar till trim. AK tar upp i Nyhetsbrevet att det är ett allmänt önskemål från 

hundtrimmare att cockrar ska vara vana att hanteras på bord, och att det är uppfödarens ansvar 

att informera sina valpköpare om detta.  

Protokoll från 2022-09-06: godkändes efter förtydligande, och lades till handlingarna. 

Protokoll från 2022-10-06: godkändes och lades till handlingarna. 

 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut 

Fanns inga beslut att godkänna. 

Bordlagda ärenden 

Avtal med Agria. Henrik Johansson meddelar att inget avtal finns, och kassör har fått i 

uppdrag att fakturera dem 4500 kr för årets annonser i Cockertidningen. 

Nästa möte 

Nästa möte blir måndag 12/12 kl. 19 på Messenger.  

Skrivelser 

Se bilaga. Skrivelser tas upp under respektive punkt. 

Teckna avtal med försäkringsbolag för hund 

Kerstin Johansson meddelar att det planerade mötet med Svedea blev uppskjutet och kommer 

att hållas senare. Omröstning i frågan ”ska vi fortsätta att sondera terrängen med 

försäkringsbolag, eller lägga ner” resulterade i 4–2 till förmån för att fortsätta, varpå beslut 

togs att fortsätta. Ingrid Olsson reserverade sig mot beslutet, då hon ansåg att inget 

försäkringsbolag ska favoriseras. Förfrågan bör i så fall skickas till samtliga försäkringsbolag. 
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Rapporter 

a) EKONOMI 

Balans- och resultaträkning för oktober månad 2022 visar att det ekonomiska 

läget inom klubben fortfarande ser mycket bra ut.  

Lokalavdelning Dalarnas klubbförsäkring hos Länsförsäkringar är inte 

längre aktuell att teckna. Avdelningen meddelat kassören att avdelningen åter 

ligger vilande på grund av bristande engagemang hos lokalavdelningens 

medlemmar. CSK:s styrelse beklagar detta. 

b) KOMMITTÉ (AK) 

Ögonpolicyn är skickad till SSVO:s ordförande den 4 november för 

uppdatering av avelsrekommendationer. Påpekades att den gula texten mot den 

röda bakgrunden tyvärr är väldigt svårläst. Henrik Johansson åtog sig att 

korrigera detta.   

Hälsoprogram ögon nivå 2 är inskickat till SSRK/AK den 27 oktober för prel 

utlåtande angående nuvarande status av ögonlysning för rasen. 

Hälsoenkät 2014 kommer till viss del att återanvändas i den nya version som är 

under framtagande av framför allt Ewa Vikermo Rajala. SSRK har uttryckt en 

önskan att få ta del av frågorna. Mötet beslutade att tillmötesgå SSRK i detta.  

Uppfödarlistan. Beslut togs på att uppfödare vars medlemskap inte är betalt 2 

månader efter datum då betalning ska vara gjord, kommer tas bort från 

uppfödarlistan.  

Hanhunds-/tikägares ansvar vid parning. AK poängterade att det är båda 

parters ansvar att kontrollera att samtliga hälsoresultat m. m. är gjorda innan 

parning. Tas upp i Nyhetsbrev. 

c) KOMMITTÉ (JK) 

JK-mötet som var inplanerat blev inställt, men man hoppas kunna genomföra 

det snart. 

d) Medlem 

Oktober månads medlemsstatistik visar att klubben nu har 1208 medlemmar.  

e) KOMMITTÉ (UtstK) 

Tackkort till sponsorerna för Club Show 2022: Ulrika Karlsson föreslog att 

dessa skulle beställas till en totalkostnad av 438 kr för 20 styck. Beslut togs att 

beställa 20 matta kort. Ulrika Karlsson uppdrogs att ombesörja beställningen. 

Information från Utställningskommittén noterades och lades till 

handlingarna. 

f) KOMMITTÉ (VspK) 

Klubben har nu en viltspårskommitté igen. Den består av Elina Liljeblad och 

Winnie Gundersen och de kommer i första hand att sköta beräkningen av Årets 

Viltspårcocker. Kerstin meddelar att det verkar finnas stort engagemang hos 

dem, vilket styrelsen ser som mycket positivt.  
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g) KOMMITTÉ (PR) 

Fanns inget att rapportera.  

h) REDAKTIONSKOMMITTÉ (RedaK) 

Tidningens innehåll: Henrik Johansson informerar om att Cockertidningen nr 4 

för närvarande har 86 sidor. 

Mötet ajournerades kl. 20:53. 

Mötet återupptogs kl. 21:00 när webbmaster Eva Frisk anslutit. 

Mail om en gammal målning av cocker spaniels har inkommit. Ägaren undrar 

om CSK är intresserad av inköp. Efter diskussion beslutar styrelsen att man inte 

anser målningen representativ för rasen, utan Cocker spanielklubben hänvisar 

ägaren till andra sidor för försäljning.   

i) HEMSIDA OCH FACEBOOK 

Nättidning: Kerstin Johansson har varit i kontakt med E-Magin och fått 

kostnadsförslag på olika lösningar vilka styrelsen tagit del av. Diskussion följde 

och Eva Frisk pekade på vikten av att, när en undersökning om den enskilde 

medlemmen vill ha fysisk eller digital tidning genomförs, samtidigt de olika för- 

och nackdelarna med respektive variant presenteras samt jämförs ekonomiskt. 

Hon påminde även om att om alla lokalavdelningarna hade Facebooksidor i 

stället för grupper, så skulle det kunna finnas ett livefeed på hemsidan där 

uppdateringar syntes. Det går dock inte att göra från grupper, då dessa kräver att 

man är medlem i gruppen.   

Mail från ny ägare till cocker spaniel som efterlyser mer aktivitet inom 

klubben. Uppdrogs Ulrika Karlsson att besvara mailet och upplysa om att det är 

i de olika lokalavdelningarna som aktiviteter bedrivs. Eva påminde igen om att 

lokalavdelningarna behöver fortsätta att skicka in sina aktiviteter till henne för 

inläggning i kalendern.  

Eva Frisk lämnar mötet. 

Hamiltonplaketten, Hedersmedlemmar och Förtjänsttecken  

Henrik Johansson informerade om att nomineringen inskickades 31 oktober till SSRK. Han 

har fått besked om att SSRK ombesörjer eventuella korrigeringar innan den skickas vidare 

till SKK. 

SSRK 

Ingrid Olsson påpekade att det inte är acceptabelt att rasklubbarna påminns av SSRK om sista 

datumet för inlämning av motioner efter att datumet passerats. Datumet nämndes i 

minnesanteckningarna från ordförandemötet 5 september men dessa kom till rasklubbarna 

först i veckomejlet daterat 28 oktober. Uppdrogs Henrik Johansson att tillskriva SSRK:s 

ordförande i ärendet. 

Inbjudan till webbmöte funktionsbeskrivning spaniel. Mötet kommer att hållas 16 

november och är öppet för alla som önskar delta. Ingrid Olsson och Ewa Vikermo Rajala 

kommer att delta från Avelskommittén. Ulrika Larefalk informerade om att fler hundar 

kommer att testas 19 november i Stockholmsområdet. Hon kommer att informera 

Stockholmsavdelningen om detta.    
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Årsmöte 

Lathund för digitalt årsmöte. Kerstin Johansson och Henrik Johansson kommer att hjälpas 

åt med detta. Beslut togs att mötet ska börja kl. 13:00. Inkom förslag på personer som kan 

vara lämpliga mötesordförande. Henrik Johansson skickar dessa vidare till valberedningen. 

Digital signering av motioner. Ulrika Karlsson undrade om digital signering av inkomna 

motioner accepteras. Hon uppdrogs att ställa frågan till SSRK:s kansli.  

Årets Cocker  

Inkommet mail från Lars-Erik Ejdebäck. Lars-Erik har kontaktat två personer med frågan 

om de kan ta över som kontaktpersoner för Årets Allroundcocker respektive Årets 

Noseworkcocker. Båda har inofficiellt tackat ja, men behöver tillfrågas av styrelsen. 

Uppdrogs Angelica Nilsson Mansfield att tillfråga dem.  

Stockholms Hundmässa 

Uppdrogs Henrik Johansson att kontakta Stockholmsavdelningens ordförande Carina 

Ohlander i frågan om bemanning, och dessutom utröna vilken typ av montermaterial som 

eventuellt behöver kompletteras.  

Klubbens broschyr behöver kompletteras med en korrekt sistasida.  

My Dog 

Ulrika Karlsson har varit i kontakt med Agneta Sundquist Olofsson om klubbens monter på 

My Dog. En del saker förefaller oklara och behöver klargöras. 

 

Ulrika Larefalk utgick från mötet kl. 22:30. 

Övriga frågor 

Fanns inga övriga frågor. 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade deltagarna för deras engagemang och avslutade mötet kl. 22:34.  

 

Henrik Johansson 

Ordförande 

 

Angelica Nilsson Mansfield 

Justerare 

Protokollet är digitalt signerat. 

 


