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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 19 augusti 2014 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Bodil Lignell 
Närvarande: Magnus Karlsson, Lena Björsell, Carina Ohlander, Siv Gåling, Billy Almgren,
 Ulla Lundberg, Liselotte Wicksell 
Frånvarande: Britt Garmaeus 
	  
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Magnus Karlsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med liten ändring. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Till justerare väljs Lena Björsell. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterar om det ekonomiska läget. 
 
§ 5 Cockershow 2014 
 Domarkontrakt klart, sekreterare två st klara, rosetter beställda. 
 Anmälan via hemsidan måste läggas in, Lena hör med Klas. 
 Carina tar emot sponsringen,  
 Carina och Liselotte kör släp med alla grejer. 
 Alla försöker få fler sponsorer. 
 Vi kommer att ha ett möte till ang showen innan det är dags. 
 
§ 6 In och utgående e-post 
  In:   Mail från ordförande ang trimlistan, och uppfödarlista. 
   Cockerägare som har önskat kurser 
   Från studiefrämjandet, kursförslag 
   Från cockerägare som vill stå med på maillistan 

 Ut:   Magnus har svarat ang kurser och Lena de ang maillistan 
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade: 
 Pågående: 
 Jaktkurs fortsättning, 4 måndagar, 5 ekipage deltar 

 Kommande:	  	  	  
 Rallylydnadskurs,  nybörjare fördjupad,  start 28 augusti, 3 anmälda 
 Unghundskurs 6 – 12 månader, start 3 september, två anmälda 
 Vardagslydnad fortsättning, 3 september, 5 anmälda av 6 platser 
 Föreläsning/ aktivitetsdag 15 november med Johan Andersson, Fria hundar.  
 Jaktkurs i samarbete med Uppsala cockerklubb. 
 Cockerpromenad 31 augusti, Sätra, ansvarig: Billy o Britt 
 Cockerpromenad 28 september med handling, Judarnskogen,  ansvarig: Ulla o Liselotte. Ulla 
 kollar med Helen Berggren. 
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Forts. 
 Cockershow 5 oktober 
 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 
 Agility i samarbete med Nytorps hundklubb lika upplägg som våren 
 Adventsfika i samband med cockerpromenaden före jul. 
 
 Om vi inte får kurserna fulla så bjuder vi in Uppsala och spanielklubbarna. 
 
§ 8 Föreläsningen 
 Lena har skrivit ett förslag på annons för föreläsningen som hon skickar till Johan för 
 godkännande innan det läggs ut på hemsidan. 
 
§ 9  Hemsidan 
 Lena har varit i kontakt med webbansvarig på cockerklubben som kan hjälpa oss att förbättra 
 hemsidan för 3000 kr. Beslut togs att göra så. Carina kollar om nya förslaget på loggan är ok. 
 Lena lägger ut en påminnelse om rallylydnadskursen och unghundskursen på FB. 
 Lena vill ha nya säsongsbetonade bilder till hemsidan, fråga på FB. 
 Efter mail från ordf cockerklubben tar vi bort trimlistan på vår hemsida och länkar till listan på 
 cockerklubbens hemsida. Lena kontaktar de som står på vår lista. 
 
§ 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 kollar med lokal.  
 
§ 11 Övriga frågor 
 Principbeslut, arvode till någon som kommer och gör en aktivitet på en cockerpromenad 250 kr 
 Rasmontern på Mässan: vi är beredda att ta det i år också.  
 Kennelklubben 125 år firas i samband med Mässan, mail via cockerklubben. Magnus sänder 
 tillbaka frågan om vad som förväntas av oss innan vi säger jag eller nej. 
 Lena går igenom rutiner runt fakturering och anmälningar vid kurser. 
 Bodil  informerade om regelrevideringen som även gäller jaktprovsreglerna. 
 
§ 12 Nästa möte 
 Planerat till den 24 september hos Lena på Vikingagatan. 
 
§ 13 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Magnus Karlsson Carina Ohlander Lena Björsell 
ordförande sekreterare                          justerare 


