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Protokoll
Styrelsemöte onsdagen den 22 februari 2017
____________________________________________________________________________________________________________________

Närvarande:

Bodil Lignell, Carina Ohlander, Gunilla Schuber, Lena Björsell, Tina Lindkvist,
Tuula Karlsson,

Frånvarande:

Britt Garmeus, Charlotta Finnman, Maud Trad Sayyeda

§1

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet

§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen och föregående protokoll godkändes

§3

Val av justerare
Lena Björsell valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Inget att rapportera.

§5

In och utgående e-post
In:
Utredningen om SKKs omorganisation och remiss. Alla går igenom dokumenten till
nästa möte.
Ut:
-

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Hemsidan Medlemsmail
Lena har lagt upp en ny gmail adress för mail till medlemmar. Med denna skall svar från
medlemmar inte gå till alla, vilket blev ett problem vid tidigare utskick.
Lena informerar om hur styrelsemailet fungerar.
Facebook
Vi beslutade att lägga till alla cockerägare som skickat förfrågan om att gå med i gruppen
även om de inte finns med på Stockholms medlemslista.

§7

Cockertidningen
Billy har skrivit till nästa nummer som kommer ut i mitten av mars.
Manusstopp för nästkommande nummer är 1 maj.

§8

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Cockerpromenad 29 januari, Gärdet
Årsmötet 19 februari.
Pågående:
Nybörjarkurs i trimning.
Kommande:
Fortsättningskurs i trimning
Cockerpromenad 26 februari, Gunilla, Hammarbybacken.
Cockerpromenad 26 mars, Lena, Judarnskogen
Cockerpromenad 23 april, Maud
Cockerpromenad 28 maj
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Vi gick igenom de kurser som om Siv har bokat in under våren:
Kurs i nya startklassen.
Aktiveringskurs
Rallylydnad, uppfräschning i rallylydnad inför Rallylydnadsmästerskapet 27 maj.
Nosework: 2 öppna träningar, 2 kurser, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs
§9

Klubbkläder
Två fleecevästar beställda. Gunilla syr på ett tygmärke istället för de tryckta som är slut.
ett trimförkläde sålt
Carina tar reda på pris för träningsväst med logga etc

§ 10

Årsmötet
Årsmötet/ medlemsträffen var en trevlig dag och allt fungera jätte bra. Men vi fick inte fler
medlemmar än de vanliga att komma till denna dag vilket vi hade hoppats på.

§ 11

Övriga frågor
Lena uppdaterar adresslistan över styrelsemedlemmar.
Siv har saker som tillhör cockerklubben och som hon nu vill bli av med.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte planerades till den 23 april kl 17.00 hos Gunilla.

§ 13

Avslutning

2017-02-22

______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Lena Björsell
Justerare

