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 Protokoll 
 Styrelsemöte måndag den 11 december 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________	
 

Närvarande:    Carina Ohlander, Charlotta Finnman, Gunilla Schuber, Lena Björsell,  
 Maud Trad Sayyeda, Tuula Karlsson,Britt Garmeus	
Frånvarande: Bodil Lignell, , Tina Lindkvist 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Gunilla öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare samt sekreterare för mötet 
 Lena valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena föredrog ekonomin. Året är nästan slut, vi har haft färre aktiviteter än budgeterat så det 
 kommer att bli ett minus resultat i år. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   - 
 Ut:   - 
 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 
 Hemsidan är alltid snyggt uppdaterad, FB inget att rapportera. 
 Gunilla sänder ut medlemsmail med God jul och information till våra medlemmar. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 Ylva Trygger är fullbokad hela våren. 
 
§ 8 Cockertidningen  
 Nästa manusstopp är 6 februari. 
 Gunilla skickar in manus som innehåller vårens planer. 
 Britt skriver om att ha en omplaceringshund. 
 
§ 9 Klubbkläder 
 En del klubbkläder såldes på glöggpromenaden, nu finns det inte så mycket kvar i lagret. 
	
§ 10 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Cockerpromenad, 29 oktober, Mälarhöjden, Britt 
 Cockerpromenad, 26 november, Biskopsudden, styrelsen 
 Två trimkurser för nybörjare. 

 Pågående: 
 Träningsgrupp i jakt 
 Trimkurser för nybörjare 

 Kommande:   
 Rasmontern Stockholms mässan 16 -17 december 

 Cockerpromenad 28/1 Gärdet 
 Träningskvällar i NW 22 mars och 17 april 
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 Till våren: 
 Trimkurser 
 Lydnadskurs Startklass 
 Cockerpromenader en gång / månad 
 Prova på dag i jakt. 
 

§ 11 Cockershow 2018 
 Svårt att få tag på domare. 
 Cockerspanielklubben firar 30 år och kommer att ha aktiveter i två dagar i början av oktober samt 
 att det är en internationell utställning också i början av oktober.  
 Vi tog, pga ovanstående, beslut om att stå över med vår cockershow under nästa år. 
 
§ 12  Mässan 
 Planeringen är nu klar och Carina sänder ut information och schema för bemanning av montern. 
 
§ 13 Ledarutbildning Studiefrämjandet 
 Dag för detta kommer att vara den 22 januari kl 14.00 på Studiefrämjandet. 
 
§ 14 Årsmöte 2018 
 Preliminär dag för årsmöte den 22 februari kl 18.00. Bekräftelse på lokalen kommer den 15 
 december. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 Beslut att vi skall ta ut en anmälningsavgift i samband med anmälan till kurser med högre avgifter. 
  
§ 16 Nästa möte  
 Nästa möte den 15 januari kl 19.00 hos Gunilla. Vid detta möte skall årsmötet planeras. 
 Carina skickar över handlingar inför mötet för alla att gå igenom. 
 
§ 17 Avslutning 
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______________________________ 	 ____________________________ 	 _____________________________ 	
Gunilla Schuber  Carina Ohlander Lena Björsell 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 
 


