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 Protokoll 
 Styrelsemöte onsdagen den 23 april 2014 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Ulla Lundberg 
Närvarande: Magnus Karlsson, Billy Almgren, Lena Björsell, Carina Ohlander, Siv Gåling, Bodil 
 Lignell, Britt Garmaeus, Liselotte Wicksell. 
	  
 
§ 1 Mötets öppnande  
 Magnus Karlsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med tillägg på några övriga frågor. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Till justerare väljs Billy Almgren. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterar om det ekonomiska läget. 
 Lena har nu blivit firmatecknare och fått tillgång till kontot på Nordea och har kommit igång 
 med bokföringen. 
 
§ 5 Vårens aktiviteter 
 Föredrag med veterinär Ylva Trygger, inställt pga för få anmälda 
 Stockholms rallylydnads cocker, Siv beställer rosetter 
 
§ 6 Höstens aktiviteter 
 Magnus skickar manus till cockertidningen, manusstopp 1 maj. 
 Utställningen 5 oktober. 
 Föreläsning / aktivitetsdag med Johan Andersson 
 Jaktkurs 
 Rallylydnadskurs 
 Lydnadskurs 
 Valpkurs 
 Massage och stretching 
 Pälsvårdskurs 
 Cockerpromenader, höstens första är planerad till 31 augusti i Sätra. Ansvariga Britt och Billy. 
 Adventsfika i samband med cockerpromenaden före jul. 
 
§ 7 In och utgående e-post 
  In:   Fyra olika mail har inkommit, ang cockerpromenader, medlemskap, kurser mm. 

 Ut:   Samtliga är besvarade 
 
§ 8 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade: 
 Cockerpromenad 6 april, Ålsten  

 Pågående: 
 Inga pågående just nu. 
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 Kommande:	  	  	  
 Agility med Nytorps hundklubb, 2 anmälda hittills, start 10 maj, kostnad 1000 kr direkt till 
 Nytorps hundklubb. 
 Vardagslydnad 1, 5 av 6 platser bokade. 21 maj första gången, 550 kr 
 Vardagslydnad 2, 4 av 6 platser bokade, 21 maj första gången, 550 kr 
 Rallylydnad prova på, 7 av 8 platser bokade, 27 april, 450 kr 
 Viltspår 3, 4 maj - inställd 
 Viltspår 24, 25 maj - inställd  
 Jakt kurs 4 gånger, start 14 april, ingen anmäld, 1500 kr 
 Vattenapporteringskursen,  -  inställd  
 Mästerskap, Stockholms rallylydnadscocker, förslag 1 juni,  
 Cockerpromenad 11 maj, Drottningholm hundöarna, Ansvariga: Bodil och Siv. 
 
§ 9 Föreläsningar:   
 Föreläsningen i vår med veterinär Ylva Trygger, sommarens faror, ställs in pga för få 
 anmälningar. 
 Föreläsning/ aktivitetsdag i höst med Johan Andersson, Fria hundar. Lena har kontakt med 
 Johan och datum bokat till 15 november kl 9-12. Johan kostar 5.000 kr inkl lokal och fika.  
 Vi beslutade att varje deltagare får ha en hund, 15 ekipage, och att vi skall ha åhörarplatser utan 
 hund, 5 st. Priset beslutades till 350/kr / deltagare med hund och 250:-/ åhörare. Lena bekräftar 
 till Johan och fortsatt att ha kontakt med honom ang innehållet mm. 
 
§ 10 Utställningen i höst, annons mm 
 Vi gick igenom annonsen till utställningen. 
 Carina skickar domarkontrakt till domaren Petra Junehall. Magnus tar kontakt med 
 domarsekreterare och lämnar namn på domaren till Cockerklubben. 
 Beslutades att 50 anmälda hundar är minimum för att genomföra utställningen. 
 
§ 11  Hemsidan:  
 Lena har träffat Klas Wilborg och fått lära sig om hur hemsidan fungerar och kan nu uppdatera 
 den och har även kommit igång med maillistan. 
 Beslutades att inte ha månadens bild på framsidan men byta bild efter årstiden ca en gång i 
 månaden. Carina sänder bilder till Lena från bildspelet som kan vara lämpliga. 
 
§ 12 Samarbete mellan olika spanielklubbar  
 Samarbetet har börjat och vi har lagt ut en kurs på vår hemsida och vi har även bjudit in 
 spanielklubbar till våra kurser. 
 
§ 13 Ang koppeltvång på våra promenader 
 Vi måste informera om koppeltvånget på våra promenader. Samtidigt som vi måste försöka 
 hitta ställen där vi kan släppa hundarna någon gång under promenaden. 
 Alla funderar på förslag till nya ställen att gå på. Liselotte har ett föreslag som hon kollar upp. . 
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§ 14  Övriga frågor 
 Arkivering, Britt har kontrollerat detta med arkiveringsregler. Det finns inga krav på arkivering 
 för ideella föreningar. Beslutades att bokföringen sparas i 7 år. Protokoll och dyl finns på 
 hemsidan och behöver inte sparas på något annat sätt men Carina övertog pärmar med 
 arkiverade protokoll från Britt och sparar dessa. Lena tar hand om samtliga arkiverade pärmar 
 med ekonomi. 
 Carina skickar loggan till Lena för utbyte på hemsidan. 
 
§ 15 Nästa möte 
 På Dalarö hos Liselotte, med knytis middag. 9 juni kl 18.00  
 
§ 16 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Magnus Karlsson Carina Ohlander Billy Almgren  
ordförande sekreterare                          justerare 
	   	  	  	  	  	  	  	  


