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Plats:
Hos Lena Björsell
Närvarande:	
   Billy	
  Almgren,	
  Carina	
  Ohlander,	
  Gunilla Schuber,	
  Lena Björsell,
	
  
Liselotte Wicksell, Maud Trad Sayyeda, Siv Gåling, Ulla Lundberg
Frånvarande: Bodil	
  Lignell	
  
	
  
§1
Mötets öppnande
Billy öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen godkändes med ett tillägg. Föregående protokoll justerades ej då justeraren ej var
närvarande.

§3

Val av justerare
Gunilla Schuber valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget.

§5

In och utgående e-post
In:
Inbjudan kurser från Studiefrämjandet
Ut:
-

§6

Hemsidan o FB
Hemsidan fungerar mycket bra och Lena sköter den löpande.
Lena saknar bilder till hemsidan, trotts att hon gått ut med vädjan på FB så är det svårt att få in
bilder från medlemmar.

§7

Cockershow
I dagsläget har vi bara 15 anmälda så vi är tvungna att ställa in om det inte händer något drastiskt
de närmaste dagarna. Anmälningstiden förlängd. Vi gör reklam på FB och på hemsidan.
Det slutgiltiga beslutet får tas på måndag morgon.
Vi beslutade att om utställningen blir inställd så behåller vi lokalen och göra ett ”cocker event”
med cirkelträning. Vi planerade för detta och gick igenom inbjudan och uppdelning av uppgifter.
Lena skriver inbjudan och Carina skriver sammanfattning av uppdelningen av arbetsuppgifter.

§8

Mässan
Vi har anmält att vi skall hålla i rasmontern även i år.

§9

Våra aktiviteter
Klickerkurs – inställd
Vardagslydnad - inställd
Avklarade:
Viltspårskurs
KM i rallylydnad, 14 st ekipage deltog i tävlingen
Cockerpromenad 30 augusti, Sätra
Pågående: -
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Kommande:	
  	
  	
  
Pälsvårdskurs. Utställningstrimning, en gång 24/9, Gunilla
Pälsvårdskurs nybörjare 7/10, 14/10, 4/11, Gunilla
Personspårskurs
Rallykurs nybörjare med fördjupning mot fortsättning.
Cockerpromenad 27 september, Judarnskogen med handling med Agata, Gunilla och Liselotte
Cockerpromenad 1 november, Gärdet, Maud och Billy
Ccokerpromenad avslutning 6 december, Farsta
Massage och stretching, tre gånger, Bodil
Cockershowen 4/10
Stockholms mässan
§ 10

Övriga frågor
Det är viktigt att vi ”svarar alla” på mail som kommer, så att alla blir informerade om vad som
händer.

§ 11

Nästa möte	
  
11 november kl 18.30 hemma hos Gunilla.

§ 12

Avslutning

2015-‐09-‐17	
  
	
  
	
  
	
  
______________________________ 	
  
Billy Almgren
Mötesordförande

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Gunilla Schuber
justerare

