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Protokoll
Styrelsemöte onsdagen den 21 mars 2018
____________________________________________________________________________________________________________________

Närvarande:

Bodil Lignell, Britt Garmaeus, Carina Ohlander, Gunilla Schuber, Lena Björsell,
Maud Trad Sayyeda, Tuula Karlsson

Frånvarande:

-

§1

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet.

§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen och föregående protokoll samt protokoll från konstituerande möte godkändes.
Fabiolas vandringspris skänkt av Kennel Hornlakes för Stockholms Viltspårscocker är nog tyvärr
borta. Matte till hunden som erhållit vandringspriset har gått bort och hunden är omplacerad.

§3

Val av justerare samt sekreterare för mötet
Britt Garmaeus valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena föredrog ekonomin.

§5

In och utgående e-post
In:

Ang trimlista från Ann-Kristin Olsson
Britt har fått fråga om valpkurs från en medlem

Ut:

Gunilla och Carina har haft kontakt med Ann-Kristin och har även tagit upp frågan på
årsmötet i Cockerspanielklubben.
Britt har svarat medlemmen ang valpkurs.

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Hemsidan är alltid snyggt uppdaterad.
FB inget att rapportera.
Listan med antalet mail till medlemmar ökar. Gunilla skickar ett medlemsmail denna vecka.

§7

Föreläsningar
Inga föreläsningar för tillfället.

§8

Cockertidningen
Nästa manusstopp är 1 maj.

§9

Klubbkläder
Gunilla har sålt tre stycken trimförkläden och en scarf.
På årsmötet i Cockerklubben togs det upp att det finns planer på att ta fram profilkläder, så därmed
bordlägger vi frågan på om vi skall ta fram profilkläder, vilket vi diskuterade på förra
styrelsemötet.
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§ 10

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Trimkurs för nybörjare, på tre gånger
Cockerpromenad 28/1
Cockerpromenad 25/2
Pågående:
Träningsgrupp i jakt
Kommande:
Träningskvällar i Nose work träning den 22 mars och 17 april
Cockerpromenad 25/3, Lena, med aktivitet hundmöten
Cockerpromenad 29/4, Maud, Judarnskogen
Cockerpromenad 27/5, Britt, Sätra
Trimkurs för nybörjare, start 10 april, tre gånger
Lydnadskurs start 19 april, 5 gånger
Prova på dag i jakt till hösten
Kurs i vattenapportering med inriktning mot vattenprov, tre gånger, 19 maj, 31 maj, 2 september

§ 11

Aktiviteter cockerpromenader
Godisträd, Inkallningsövning, rallylydnads skyltar, trickträning / uppvisning.

§ 12

Årsmötet 2018
Årsmötet var trevligt och gick smidigt till.

§ 13

Årsmöte Cockerklubben
Gunilla, Bodil och Carina var närvarande vid mötet och rapporterade därifrån.

§ 14

Övriga frågor
Ledarutbildning hos Studiefrämjandet, Gunilla tar kontakt med Mikaela om kurs till hösten.
Tygmärken och dekaler delades ut till samtlig i styrelsen för att bla användas vid
cockerpromenaderna.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 2:a maj hos Gunilla.

§ 16

Avslutning

2018-03-21

______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Britt Garmaeus
Justerare

