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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 26 maj 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Bodil Lignell 
Närvarande: Lena Björsell, Charlotta Finnman, Siv Gåling,, Bodil Lignell, Carina Ohlander, 
  Maud Trad Sayyeda 
Frånvarande: Billy Almgren, Tina Lindkvist, Gunilla Schuber 
	  
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Bodil Lignell valdes till ordförande då varken ordförande eller vice ordförande var närvarande. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med några tillägg. 
 Föregående protokoll godkänt men kunde inte signeras komplett då inte alla var närvarande. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Lena valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena redovisar ekonomin som ser ut som vanligt. 
 Lena har köpt nytt bokföringsprogram, Visma eEkonomi, och har börjat använda detta. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
  In:   Från huvudklubben ang vaccinationskrav för deltagande på utställning. 
   Policy gällande livestreaming på utställning. 
   Etik anvisningar för jakthundar. 
. 
 Ut:   Brevet till alla medlemmar. 
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Annons om utställningen bör in på hemsidan nu. 
 Nya förfrågningar om att få gå med i FB gruppen.  
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  
 Avklarade:  

 Nosework 1a, Haninge hundhall 
 Aktiveringskurs. 
 Handlingkurs. 
 Cockerpromenad 1 maj 
	   Stockholmsviltspårscocker	  14	  maj	  

 
 Pågående:  
	   Nosework	  1b	  start	  27	  april	  
 
 Kommande:	  	  	  

	   Agilitykurs	  
	   Stockholms	  rallylydnadscocker	  16	  oktober,	  Haninge	  hundhall	  
	   Cockerpromenad	  29	  maj	  
	   Utställningshandling	  i	  samband	  med	  cockerpromenaden	  den	  28	  augusti,	  ansvarig	  Gunilla,	  
	   Judarnskogen	  Åkeshov	  
	   Utställningstrimning	  18	  sep,	  ansvarig	  Gunilla	  
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§ 8 Cockerpromenaderna 
 Ansvarig för cockerpromenaderna bör utses i god tid så att det inte blir problem med att det blir 
 utan styrelsemedlem. 
 Om ingen i styrelsen kan närvara på promenaden så skall detta skrivas på hemsidan, istället för att 
 ställa in promenaden även om detta inte är önskvärt.  
 
§ 9 Brev till medlemmar 
	   Brevet	  blev	  postat	  den	  26	  april.	  
	   32	  adresser	  har	  kommit	  in.	  
 
§ 10 Utställningen 
 Gunilla beställer rosetter. 
 Carina skriver kontrakt med skrivare. 
 Annonsen kommer ut i nästa cockerklubbstidning och bör läggas på hemsidan så den finns när 
 tidningen kommer ut, Carina skickar annonsen till Lena. 
 Carina ser till att utställningen hamnar på hemsidor med datum för olika utställningar. 
 Vi beslutar att utnyttja MG Event för utställningsanmälan. 
 Vi måste köpa ny banderoll till utställning, Carina. 
 Samtliga i styrelsen bokar in datumet så alla kan närvara. 
 
§ 11 Styrelsens arbete / kontakt mellan styrelsemöten 
 Vi tog upp detta som påminnelse sedan förra mötet. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 Gunilla vill att vi lägger till en stående punkt som heter ”Klubbkläder”. 
 Beslutades att vi gör så.  
 Bodil informerar från konferens på SSRK. 

 
§ 13 Nästa möte  
 Hos Charlotta tisdag 30 augusti kl 18.30 
 
§ 14 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Gunilla Schuber Carina Ohlander Lena Björsell 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 

 


