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Protokoll
Styrelsemöte onsdag den 10 januari 2019
____________________________________________________________________________________________________________________

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 godkändes.
Hundmässan fungerade bra och var trevligt med många besökare.

§3

Val av justerare för mötet
Maud valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Vi gick igenom förslag till budget för 2019.
Året som gått gav ett plusresultat.
Pengar från studiefrämjandet och ev medlemsbidrag från Cockerklubben har ännu inte kommit
men vi beslutade att stänga bokföringen för 2018.

§5

In och utgående e-post
In:

-

Ut:

-

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Studiefrämjandet har kurs i Wordpress och den som skall vara ansvarig för hemsidan bör få gå en
sådan.
93 st medlemmar i mailregistret. Rekommenderat enligt GDPR är att skriva längst ner på
medlemsmailen att om man inte vill vara med i registret så får man säga ifrån.

§7

Föreläsningar
Två tips om föreläsningar ligger på hemsidan.
Fler tips är på ingång.

§8

Cockertidningen
Nästa manusstopp är 6 februari.

§9

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Cockerpromenad 28/10, Gunilla, Nacka Långsjön
Cockerpromenad 25/11, Gunilla, avslutning Djurgården, Biskopsudden
Trimkurs för nybörjare, 3 gånger, start 30 oktober
Rasklubbsmontern på mässan
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Pågående:
Träningsgrupp i jakt
Trimkurs för nybörjare, 3 gånger, start 13 november
Vattenapporteringskurs
Kommande:
Cockerpromenad 27 januari, Gärdet, Tuula o Britt
Cockerpromenad 24 februari, Maud o Gunilla Nacka Långsjön
Cockerpromenad 31 mars
Cockerpromenad 28 april
Cockerpromenad 26 maj
§ 10

Vårens aktiviteter
Stockholms rallylydnads cocker
Lydnadskurs
Fortsättningskurs i NW
Trimkurser nybörjare o uppföljning
Träningskväll i NW
Jakt: Tuula och Bodil samarbetar.

§ 11

Årsmöte 20 februari 2019
Lokal bokad till den 20 februari kl 18.30. Vi träffas kl 17.00.
Britt handlar fika.
Gunilla köper blommor, marschaller och tar med muggarna.
Valberedningens förslag efterfrågas.
Alla går igenom sina egna delar i verksamhetsberättelsen och i verksamhetsplanen och sänder till
Carina för sammanställning. Färdiga handlingar skall lämnas till revisorn senast 4 veckor innan
årsmötet.
Inga motioner har inkommit.

§ 12

Övriga frågor
Gunilla tar kontakt med studiefrämjandet angående handledning för cockerpromenaderna.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte får bli det konstituerande mötet efter årsmötet.

§ 14

Avslutning

2019-01-10
______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Maud Trad Sayyeda
Justerare

