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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 30 augusti 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	
	

Plats: Hos Gunilla Schuber 
Närvarande: Billy Almgren, Lena Björsell, Charlotta Finnman, Siv Gåling,, Bodil Lignell,  
  Tina Lindkvist, Carina Ohlander, Maud Trad Sayyeda, Gunilla Schuber 
Frånvarande:  - 
	
	
§ 1 Mötets öppnande 
 Billy hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Siv valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena redovisar ekonomin, som ser bra ut, samt en sammanställning för första halvåret. 
 Vi strävare efter noll resultat. Aktiviteterna för första halvåret har gått plus men vi har utlägg för 
 nytt bokföringsprogram, medlemsutskicket och inköp av nya termosar. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   Inbjudan från Clumber Spaniel klubben till grundkurs i jaktlydnad nybörjare, en helgkurs i 
 jakt samt även en jaktkurs i grundläggande jaktträning. 
 Påminnelse om vaccinationsbestämmelser från SSRK. 

 Ut:   - 
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Hemsidan uppdaterad. 
 Inbjudan till utställningen markeras med större text i rött. 
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  
 Avklarade: 
 Nosework 1b 
 Cockerpromenad	29	maj,	på	Hundöarna,	obemannad	från	styrelsen,	rapport	med	bilder		
	 har	kommit	från	Inger	Hornesjö. 
	 Utställningshandling	i	samband	med	cockerpromenaden	den	28	augusti,	Judarnskogen.	
 
 Pågående:  
 - 

 Kommande:			
	 Stockholms	rallylydnadscocker	16	oktober,	Haninge	hundhall	
	 Utställningstrimning	17	september,	ansvarig	Gunilla	
	 Trimkurs,	nybörjare,	3	gånger	start	4	oktober,	uppföljningstrimning	2	gång	
	 Nosework	öppen	träning,	2	gånger	under	hösten,	1	september	och	26	oktober	
	 Rallylydnadskurs	i	Hundhallen	i	november	med	sikte	på	att	ha	roligt	
	 Cockerpromenad	25	september	i	Ålsten	
	 Cockerpromenad	30	oktober	
	 Cockerpromenad	27	november,	med	adventsfika.	
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§ 8 Klubbkläder 
 Två märken sålda. 
 
§ 9 Mailadresser  
 42 st mailadresser från medlemmar har kommit in, med styrelsen så har vi 50 adresser. 
 Lena lägger upp en gruppmail och vi provar utskick under nästa vecka. 
 
§ 10 Stockholms Rallylydnadscocker 
 Inbjudan kommer att gå ut snarast, vi beslöt anmälningsavgiften till 150 kr. 
	
§ 11 Utställningen 
 I dagsläget har vi 19 anmälda. Bodil kontaktar Liselotte.  
 Vi går ut med påminnelse. 
 
§ 12 Stockholms hundmässa 
 Stockholms hundmässa 3 – 4 december. Vi har lämna in en anmälan om att hålla rasmonter.  
 
§ 13 Övriga frågor 
 Frågan om öppen träning togs upp, vi diskuterar vidare vid ett annat tillfälle. 
 Bodil redovisade om tanken om en delning av SSRK, till en spaniel- och en retriver-avdelning.  
 Det kommer att komma en enkät till styrelsen ang delningen. 

 
§ 14 Nästa möte  
 Nästa möte planerat till den 26 september och skall då innehålla planering av utställningen. 
 OBS Ändring! Nästa möte blir hos Siv. 
 
§ 15 Avslutning 
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______________________________ 	 ____________________________ 	 _____________________________ 	
Billy Almgren Carina Ohlander Siv Gåling 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 

 
 


