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Plats: Messenger 

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

Larefalk, kassör; Ingrid Olsson, ledamot; Annis Lindberg, ledamot (§§ 109-121); Angelica 

Nilsson Mansfield, ledamot; Agneta Sundquist Olofsson, adjungerad valberedningen och Eva 

Frisk, webbansvarig (§ 118 Hemsida och Facebook). 

 

Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet för öppnat kl. 19:01. 

Godkännande av dagordning 

Förelagd dagordning godkändes. 

Val av justerare 

Kerstin Johansson valdes att justera protokollet. 

Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2022-11-09 godkändes och lades till handlingarna. 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut 

Fanns inga beslut att godkänna. 

Bordlagda ärenden 

Fakturering Agria för årsannons i Cockertidningen. Ulrika Larefalk meddelar att faktura 

skickats till Agria. 

Nästa möte 

Nästa möte blir lördag 2023-01-28 kl. 11 på Hotell Mullsjö. Uppdrogs Annis Lindberg att 

boka lokal och lunch. 

Skrivelser 

Ulrika Karlssons avgång 2022-11-10. Ulrika Karlsson valde att lämna styrelsen med 

omedelbar verkan dagen efter föregående styrelsemöte. Övriga styrelsemedlemmar hjälps åt 

att täcka upp de uppgifter hon hade. Ulrika Karlsson har avtackats med blomstercheck på 500 

kr. 

Uppdatering examinatorer SKK. Bordläggs till nästa möte 

Ämnen för SSRK:s funktionärsträff Avel. Lämnas över till Avelskommittén. 

Teckna avtal med försäkringsbolag för hund 

Frågan lämnas över till nästa styrelse för beslut. 

Rapporter 

a) EKONOMI 

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

läget inom klubben fortfarande ser mycket bra ut.  

Slutredovisning för Club Show är inte klar ännu men är på gång. 

Avgift hyra för vilande avdelningars material. Efterlysning ska göras på 
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hemsidan att man ska höra av sig till styrelsen för att komma överens om 

kompensation.  

b) KOMMITTÉ (AK) 

Ögonpolicyn. Henrik Johansson meddelade att han ännu inte har hunnit göra de 

önskade korrigeringarna.   

Hälsoprogram ögon nivå 2. Svar inväntas från SSRK/AK. 

Uppfödarlistan. Ingrid Olsson meddelade att hon kontrollerat med 

medlemsansvarig och fått bekräftat att SKK skickar påminnelse om att betala 

medlemskap en månad efter förfallodatum. 

Bilder på köpahund.se. Framkom synpunkter på att bilden på SKK:s Köpa 

Hund bör bytas ut. Istället bör rasen representeras av någon hund med måttligare 

mängd päls.  

c) KOMMITTÉ (JK) 

Inbjudan till samverkansmöte 18/1. JK har fått inbjudan att medverka vid 

digitalt samverkansmöte och har för avsikt att så göra. 

d) MEDLEM 

November månads medlemsstatistik visar att klubben nu har 1209 medlemmar.  

Dalarnas lokalavdelning är numera officiellt vilande och dess medlemmar har 

flyttats över till Värmland. 

e) KOMMITTÉ (UtstK)  

Tackkort till sponsorerna för Club Show 2022: Kerstin Johansson meddelade att 

hon har skickat ut tackkort digitalt via e-post. 

Club Show 2023. Uppdrogs Angelica Nilsson Mansfield att utforma annonsen 

till Cockertidningen/hemsidan. Uppdrogs Kerstin Johansson att kontakta 

lämplig administratör för utställningen. Uppdrogs Henrik Johansson att tillskriva 

domarna med önskemål att dessa skickar presentationer samt bild för 

publicering i Cockertidningen. 

Datum för Club Show 2025. Bordlades. 

Exteriördomarkonferens 2024. Henrik Johansson meddelade att han närvarat på 

det digitala uppstartsmötet som hölls 5/12.  

f) KOMMITTÉ (VspK) 

Fanns inget att rapportera.  

g) KOMMITTÉ (PR) 

Fanns inget att rapportera.  

h) REDAKTIONSKOMMITTÉ (RedaK) 

Henrik Johansson informerade om att Cockertidningen skickats till tryckeriet 

21/11 och borde därmed med god marginal nå medlemmarna innan jul. Det 

behöver tillsättas en ny redaktör från och med nr 2 2023. 

i) HEMSIDA OCH FACEBOOK 

Eva Frisk ansluter till mötet 

Nättidning: Frågan kommer att tas upp på årsmötet. Henrik Johansson uppdrogs 
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att göra ett utkast med frågeställningarna och bolla detta med webbmaster.   

Kallelse årsmöte. Uppdrogs Angelica Nilsson Mansfield att skicka 

årsmötesannonsen till webbmaster. 

Länk till Madeleine Ivarssons hemsida/utställningskalender. Annis Lindberg 

meddelade att Madeleine Ivarsson givit sitt godkännande att klubben skulle 

länka till hennes sida och MI har även godkänt att resultat från Bästa hane/tik 

kan kopieras till klubbens hemsida.  

Webbmaster Eva Frisk påminner igen om att jaga bilder på BIR/BIM till 

resultatdelen av klubbens hemsida. 

Monter på Stockholms hundmässa. Uppdrogs Henrik Johansson att kontakta 

Carina Ohlander om reportage/bild på mässmontern till 

hemsidan/Cockertidningen. 

Eva Frisk lämnar mötet. 

Årsmöte 19 mars kl. 13:00  

Lathund för digitalt årsmöte. Uppdrogs Henrik Johansson att höra med SSRK om det finns 

ett Zoomabonnemang som klubben kan få låna. Uppdrogs Ingrid Olsson att kontakta 

SKK/FK:s Fredrik Bruno om han skulle kunna vara behjälplig under årsmötet.  

Remissvar från lokalavdelningarna på de inkomna motionerna. Uppdrogs Henrik Johansson 

att tillskriva lokalavdelningar att eventuella synpunkter ska vara styrelsen till handa senast 

28/1.  

Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan. Uppdrogs Henrik Johansson att skicka ut 

föregående års dokument så att respektive ansvarig kan ändra till aktuella uppgifter. 

Dagordning. Ingrid Olsson meddelade att denna redan färdigställts. 

Valberedningens förslag. Agneta Sundquist Olofsson fick i egenskap av valberedningens 

representant veta hur många styrelseposter som behöver tillsättas, och kommer att behöva 

sätta fullt fokus på valberedningsarbetet. 

Årets Cocker 

Kontaktpersoner Allround och Nosework. Angelica Nilsson Mansfield meddelade att 

Ingela Larsson Kindeland och Lotta Adehed tillfrågats och tackat ja till att ta över som 

kontaktpersoner efter Lars-Erik Ejdebäck. 

Årets Cockerlistor. Resultaten har börjat komma in. Konstaterades att i början av januari 

måste alla resultatlistor skickas till styrelsen för medlemskontroll, och därefter publicering på 

hemsidan. 

Stockholms Hundmässa 

Bemanning, ersättningar, budget. Ingrid Olsson meddelade att 100 broschyrer med 

uppdaterad sistasida skickats till Carina Ohlander. Uppdrogs Henrik Johansson att kontakta 

Carina Ohlander om utfallet av montern och vilka kostnader som uppstod.  

Annis Lindberg utgick från mötet kl. 22:20.  

My Dog 

Angelica Nilsson Mansfield åtog sig att lösa bemanningen. Agneta Sundquist Olofsson och 

Stig-Olov Olofsson ansvarar för att montern kommer till mässan samt att gamla nummer av 

Cockertidningen hämtas hos Anders Carlsson. Uppdrogs Henrik Johansson att medtaga 
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raskompendier för utdelning i montern. Uppdrogs Ingrid Olsson att skicka 100 uppdaterade 

broschyrer till Agneta Sundquist Olofsson. 

Övriga frågor 

Fanns inga övriga frågor. 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade deltagarna för deras engagemang och avslutade mötet kl. 22:31.  

 

Henrik Johansson 

Ordförande 

 

Kerstin Johansson                                      Ingrid Olsson 

Justerare                                                      Behjälplig med protokollet 

 

 


