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Plats: Hos Bodil Lignell  
Närvarande: Billy Almgren, Bodil Lignell, Carina Ohlander, Lena Björsell,  
 Liselotte Wicksell, Magnus Karlsson, Siv Gåling, Ulla Lundberg 
Frånvarande: Britt Garmaeus 
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Magnus öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med tillägg. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Till justerare väljs Billy Almgren.  
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterar om det ekonomiska läget. 
 Lena redovisar budget, utfall och prognos fram till nu, det ser bra ut. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
  In:   några mail ang mässan har inkommit 

 Ut:   vi har svarat på de mail som förväntade svar 
 
§ 6 Rapport från olika aktiviteter  
 Unghundskurs 6 – 12 månader, fyra deltagare 
 Föreläsning/ aktivitetsdag 15 november med Johan Andersson, Fria hundar. 
 Cockerpromenad 28 september, Judarnskogen.  
 Cockershow 5 oktober 
 Cockerpromenad 26 oktober, Gärdet 

 Pågående: 
 Inga pågående. 

 Kommande:	  	  	  
 Jaktkurs i samarbete med Uppsala cockerklubb. 
 Cockerpromenad 30 november, Farsta Gård, med adventsfika, ansvarig: samtliga, huvudansv.  Siv. 
 Massage och stretching 
 Mässan rasmontern 13 – 14 december. 
 Pälsvårdskurs. 
 Rallylydnad 
 Lydnadskurs 
 Viltspår 
 Jakt 
 Cockerpromenader en gång i månaden 
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§ 7 Uppföljning av utställningen 
 Den gick bra, positivt resultat ekonomiskt 
 Ringsekreterarna hade åsikter om själva tågordningen på utställningen,vi ser över det till nästa år. 
 Vi uppdaterar listan på vilka saker som finns var. 
 Vi bokar stallet inför 2015, 4 oktober 
 Vi frågar övriga spannielklubbar som är små om de vill delta med en gemensam ring. 
 
§ 8  Stockholms mässan 2014 
 Vi går igenom planeringen, schemat, med vilka som skall bemanna. 
 På fredagen innan skall montern byggas, Bill ansvarar. 
 
§ 9 Hemsidan och FB 
 Hur det går till på utställning är gammalt vi tar bort och länkar till SKK, Carina skickar länkarna. 
 Hemsidan är förbättrad och fungerar mycket bättre nu. 
 Lena ändrar lite i texten. 
 Lena har sökt bilder till hemsidan via FB men det har inte blivit så stor respons, bilder behövs. 
 På sidan om för trimmare fins nu länk till cockerklubben. 
 Webmail fungear inte riktigt men Lena kollar med webhotellet, one com. 
 Alla medlemmar i cockerklubben kan läggas till på FB inte bara medlemmar till 
 Stockholmsavdelningen. 
  
§ 10  Ang extern annonsering på hemsidan 
 Inga konkurrerande arrangemang får läggas ut på hemsidan. 
 För föreläsningar o dyl som kan vara till nytta för våra medlemmar görs förslagsvis en ”Tips” ruta 
 med länkar. Lena kollar hur det går att lägga in på hemsidan, beslut tas vid nästa möte. 
 
§ 11 Årsmötet 
 Siv kollar lokal via studiefrämjandet 11februari 
 Magnus kollar med ordförande Tommy Winberg. 
 Lena kollar tid för kallelse och motioner o lägger ut på hemsidan. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 Beställning av cockertäcken betalas till oss + porto, Gunilla fakturerar oss. 
 
§ 13 Nästa möte 
 Planerat till den 14 januari hos Siv kl 18.30. 
 
§ 14 Avslutning 
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Magnus Karlsson Carina Ohlander Billy Almgren 
Mötesordförande sekreterare                          justerare 


