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STYRELSEINFORMATION FÖR COCKER SPANIELKLUBBENs 

MESSENGER MÖTE 2022-09-06 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, ledamot. Eva Frisk webbmaster under Hemsida och FB. 

Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1903.  

 

Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

Val av justerare 

Till justeringsman valdes Ulrika Larefalk. 

 

Godkännande av föregående protokoll  

Protokoll 2022-08-10 godkändes och lades till handlingarna. 

 

Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut 

Fanns inga AU-beslut. 

 

Nästa möte         

Torsdagen den 6 oktober 2022, klockan 1900.   

                                                                                         

Skrivelser 

Anna S har via mejl den 29 september meddelat att hon lämnar sitt styrelseuppdrag på grund av 

studier. Angelica uppgraderas därmed till ledamot.  

 

Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken ska läggas ut på hemsidan så våra medlemmar kan inkomma 

med förslag på personer som kan anmälas till dessa utmärkelser. Förslagen ska ha inkommit till 

styrelsen senast 6 oktober. 

 

Teckna avtal med försäkringsbolag 

Enligt SSRK är CSK inte ansluten till deras avtal med Agria gällande hundförsäkring, vilket 

innebär att vi är fria att välja vilket försäkringsbolag som helst. Kerstin ska höra med Svedea om 

vilka fördelar våra medlemmar skulle kunna få vid ett eventuellt avtal med dem.  

 

Rapporter 

Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god.  

 

Klubbens försäkring hos Länsförsäkringar 

Ulrika L har kontaktat SKK och avslutat de vilande avdelningarnas försäkringar.  
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Henrik ska kontakta Agria för att se om det finns något avtal med dem eftersom de har annons i 

varje nummer av CT. Föreligger inget avtal, ska de faktureras för 4 annonser 2022. 

  

Kommitté (AK)  

Ögonpolicyn 

Henrik färdigställer och mejlar ut den till styrelsen. 

 

DCM 

Avelsansvarig har kontaktat Albano/SLU som håller i DCM-projektet, för att få senaste 

uppdateringar/sammanställningar efter de senaste årens undersökningar. 

 

Mentalitet/temperament  

Avelsansvarig uttrycker oro över att det på senare tid har varit flertalet inlägg på Facebook om 

cocker spaniels som visar ett ej rastypiskt temperament/mentalitet, och detta ger sammantaget inte 

så god reklam för rasen utåt. En cocker med rätt temperament ska vara glad för allt och alla, och 

ständigt vifta på sin svans. Förslag inkom med ett webinar om mentalitet/temperament, med en 

föreläsare som kan rasen. AK ska diskutera detta vidare. 

63 uppfödare finns nu på uppfödarlistan. 

Nyhetsbrev                                                                                                                                      

Planeras utkomma inom kort. 

 

Kommitté (JK)  

Har inget att informera om. 

 

Medlem   

Medlemsstatistik 

Under augusti månad fick CSK 41 nya medlemmar. Det totala antalet uppgår nu till 1178 

medlemmar. 

Medlemsansvarig 

Ulrika K har kontaktat medlemsansvarig och hon sitter kvar på sin post tills vidare. 

 

Almanackor 

Inkommit mejl från medlem om önskan att vi ska sälja almanackor med cocker spaniel bilder. 

Angelica ska se över vad det finns för alternativa tillverkare för almanackor för 2024. 

 

Lokalavdelningar 

Hittills har endast ett årsmötesprotokoll inkommit. Henrik kommer att påminna lokalavdelningarna 

om detta på det inplanerade ordförande mötet.  

 

Kommitté (UtstK)   

Checklistan för Club Show gicks igenom och det blev några tillägg. Ulrika K ska mejla ut den när 

hon gjort ändringarna. 

Brev ang. Club Show  

Henrik svarar på detta och mejlar utkast till styrelsen för godkännande innan det skickas. 

 

Hemsida och FB 
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Nättidning  

Eva ska se över detta och se vad kostnaden kan bli.  

Eva tipsar om digitalt nyhetsbrev mellan tidningarna. I detta skulle det avdelningarna gör samlas 

ihop och skicka ut. Vi borde även flagga för deras aktiviteter på Facebooksidan. Det vore bra om 

lokalavdelningarna utsåg en person som ansvarade för att skicka in avdelningens aktiviteter till 

webmaster. Dels gör det att deras aktiviteter når ut till många fler och vår hemsida blir mer levande. 

Henrik ska ta upp detta när han har möte med lokalavdelningarna. 

Eva utgår från mötet 2130. 

 

PR/Info 

Avtal för kommersiell annonsering i CT 

Bordläggs. 

 

Redaktionskommittéen (RedaK)  

Redovisa skänkta medlemskap  

Beslut togs på att 2022 års värvare kommer att utses och redovisas i CT nr 1 2023. 

 

SSRK och JiS 

Svar har inkommit på skrivelse till SSRK/jaktspanielkommitté. Av svaret framkommer att SSRK 

har tagit till sig av det som påpekats, och rasklubbarna kommer att involveras vid nästa 

regelrevidering. 

 

Övriga frågor  

Angelica kom med förslaget att vi skulle ha en separat Messengergrupp för våra möten. På så sätt 

kan inte den som bjuds in att deltaga läsa tidigare konversationer inom styrelsen.  

Henrik ordnar en sådan grupp. 

 

Avslutning 

Ordförande tackar för ett engagerande möte och avslutar mötet klockan 2208. 

 

Henrik Johansson 

Ordförande 

 

Ulrika Larefalk 

Justerare 

 

 


