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 Styrelsemöte onsdagen den 9 juni 2014 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Liselotte Wicksell 
Närvarande: Magnus Karlsson, Lena Björsell, Carina Ohlander, Siv Gåling, Bodil Lignell,  
 Britt Garmaeus, Ulla Lundberg 
Frånvarande: Billy Almgren 
	  
 
§ 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 Britt Garmaeus . 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterar om det ekonomiska läget. 
 Kontoutdragen har slutat komma på posten utan Lena får skriva ut dom.  
 Kostnaden är nu 1,50 /per månad istället för 55:- 
 Lena köper ut en bunt med papper. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
  In:   Mail från Uppsala cockerklubb ang samarbete med jaktkurs. 

 Ut:   Bodil svarar 
 
§ 6 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade: 
 Cockerpromenad 11 maj, Drottningholm hundöarna 
  Mästerskap, Stockholms rallylydnadscocker, 1 juni 

 Agility med Nytorps hundklubb, 3 st deltagar. 
 Vardagslydnad 1 
 Vardsgslydnad 2 
 Rallylydnad prova på 
 Jakt kurs 4 gånger 

 

 Pågående: 
 Inga pågående just nu. 
 

 Kommande:	  	  	  
 Föreläsning/ aktivitetsdag 15 november med Johan Andersson, Fria hundar.  
 Jaktkurs fortsättning till hösten.  
 Jaktkurs i sammarbete med Uppsala cockerklubb. 
 Cockerpromenad 31 augusti, Sätra, ansvarig: Billy o Britt 
 Cockerpromenad 28 september med handling, Judarskogen,  ansvarig: Ulla o Liselotte. Ulla 
 kollar med Helen Berggren. 
 Cockershow 5 oktober 
 



	   2/2	  

	  

 
 

 Protokoll 
 Styrelsemöte onsdagen den 9 juni 2014 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
forts 
 Cockerpromenad 26 oktober, Gärdet, ansvarig: Lena o Liselotte 
 Cockerpromenad 30 november, Farsta Gård, Ansvarig: samtliga, huvudansvarig Siv 
 Pälsvårdskurs, vardagsstrimning 
 Massage och stretching flyttas till efter jul 
 Agillity i samarbete med Nytorps hundklubb lika upplägg som våren 
 Vardagslydnad fortsättning 
 Rallylydnadskurs  
 Valpkurs 
 Adventsfika i samband med cockerpromenaden före jul. 
 
§ 7 Utställningen i höst, annons mm 
 Ringsekreterare inte klart, Agata har get förslag Magnus kollar och Carina frågar domaren. 
 Dags att beställa rosetter. Inventering av rosetter görs av Carina, Siv skickar namnet på där vi 
 beställer. 
 Domarkontraktet klart, stallet bokat. 
 
§ 8 Föreläsning 
 Priset som Johan hade gett och vi beräknat för var utan moms.  
 Priset är 6.250:-  
 Vi skriver förslag på kursen och Johan tittar på det. 
 Vi höjer kostnaden per ekipage till 450:- och behåller 250:- för åhörare. 
 
§ 9  Hemsidan:  
 Magnus mailar annonsen för cockershowen till Lena. 
 Svårt att byta loggan. 
 Fråga har kommit om bilderna kan vara klickbara för att förstora dom, men nu går det inte 
 Lena vill ha större bilder för de blir lite suddiga. 
 
§ 10 Övriga frågor 
 Nytt förslag på loggan. Loggan: fråga stora klubben om loggan är ok. 
 
 Magnus skickar in text till tidningen som har manusstopp 1 augusti 
 
§ 11 Nästa möte 
 Planerat till den 18 augusti hos Bodil 
 
§ 12 Avslutning 
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Magnus Karlsson Carina Ohlander Britt Garmaeus 
ordförande sekreterare                          justerare 
	   	  	  	  	  	  	  	  


