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 Protokoll 
 Styrelsemöte onsdagen den 24 september 2014 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Lena Björsell 
Närvarande: Carina Ohlander, Siv Gåling, Ulla Lundberg, Liselotte Wicksell 
Frånvarande: Magnus Karlsson, Britt Garmaeus, Billy Almgren, 
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Bodil öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med tillägg. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Till justerare väljs Liselotte. 
 Liselotte får bli inhoppare som ledamot idag. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterar om det ekonomiska läget. 
 
§ 5 Cockershow 2014 
 Beslutat via mail att utställningen skall bli av trotts för få anmälda. 
 Vi har förlängt anmälningstiden till fredag denna vecka och vi har fått in tre anmälningar till. 
 Rosettillverkaren har blivit sjuk och kan inte ta vår order. Annan rosettillverkare föreslagen av 
 cockerklubben. Rosetter beställda där istället, dessa kommer at bli dyrare än tidigare. 
 Carina och Liselotte kör släp med alla grejer. Liselott hämtar hos Siv o Bodil dagen innan. 
 Alla försöker få fler sponsorer. 
 Siv ringer till Marie i Nacka som sponsrat tidigare. 
 Carina frågar sekreterarna om ngn vill vara domare för Barn med hund. 
 Lena kollar efter nytt datorprogram för anmälan. 
 Vi gick igenom checklistan inför utställningen och fördelade arbetet. 
 
§ 6 In och utgående e-post 
  In:   Ett ang viltspår 

 Ut:   Bodil har svarat 
 Påminnelse på hur vi svarar på mail: 

 Inkommande	  mail	  till	  klubben.	  	  Den	  som	  är	  ansvarig	  för	  visst	  ansvarsområde	  som	  mailet	  
	   rör	  svarar	  på	  mailet.	  Svar	  måste	  ske	  med	  kopia	  till	  styrelsemejlet.	  
	   	   Mail	  skrivs	  under	  med:	  	  ”Stockholmscockerklubb	  gm.	  nn	  +	  ansvarsområdet	  
	   Mail	  som	  inte	  härrör	  till	  något	  speciellt	  ansvarsområde	  svarar	  Magnus	  Karlsson	  på.	  

 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade: 
 Jaktkurs fortsättning, 4 måndagar, 5 ekipage deltog 

 Rallylydnadskurs,  nybörjare fördjupad,  start 28 augusti, 5 deltagare. 
 Vardagslydnad fortsättning, 3 september, 6 deltagare 
 Cockerpromenad 31 augusti, Sätra, ansvarig: Billy o Britt 

 Pågående: 
 Unghundskurs 6 – 12 månader, start 3 september, fyra deltagare 
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 Kommande:	  	  	  
 Föreläsning/ aktivitetsdag 15 november med Johan Andersson, Fria hundar. Plats för 15 med  
 hund och 5 utan. Idag är det 7 hundar anmälda och platserna utan hund är fulla.  Anmälningstiden 
 går ut 25 oktober. 
 Jaktkurs i samarbete med Uppsala cockerklubb. 
 Cockerpromenad 28 september, Judarnskogen,  ansvarig: Ulla o Liselotte.  
 Cockershow 5 oktober 
 Cockerpromenad 26 oktober, Gärdet, ansvarig: Lena o Liselotte 
 Cockerpromenad 30 november, Farsta Gård, Ansvarig: samtliga, huvudansvarig Siv, med
 adventsfika i samband med cockerpromenaden före jul. 
 Pälsvårdskurs, vardagsstrimning, 22 november 10-15, onsdag 3 december 18 - 20.30 
 Massage och stretching flyttas till efter jul 
 Agility i samarbete med Nytorps hundklubb lika upplägg som våren 
 Mässan  rasmontern 13 – 14 december. 
 
§8 Mässan 
 Anmälan och betalning är gjord.  
 Vi kompletterar montern med ljus girlang. 
 Skålar, godis till människor och hundar. 
 Bodil och Carina går rasparad. 
 Frågan om vårt deltagande på 125 års jubileet får tas upp på nästa möte. 
 
§ 9  Hemsidan 
 Lena och webbansvarig på cockerklubben arbetar med att förbättra hemsidan.  
 Lena lägger ut en påminnelse om föreläsningen på FB. 
 
§ 10  Trimkurs 
 Vi beslutar att hålla en trimkurs i november. En helgdag 5 tim och en repetitionskväll på  
 3 timmar. Vi går igenom budget för timmar och kursavgifter. Siv har bokat lokal.  
 22 november 10-15, onsdag 3 december 18 - 20.30. 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Vi har fått nya loggan och from nu skall vi använda den, men vi får använda det vi har tillsvidare. 
 
§ 12 Nästa möte 
 Planerat till den 19 november hos Bodil kl 18.30. 
 
§ 13 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Magnus Karlsson Carina Ohlander Liselotte Wicksell 
Mötesordförande sekreterare                          justerare 


