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Protokoll
Styrelsemöte måndagen den 29 augusti 2019
____________________________________________________________________________________________________________________

Närvarande:

Birgit Westlund, Britt Garmaeus, Carina Ohlander, Gunilla Schuber,
Maud Trad Sayyeda, Susan Thorin, Tuula Karlsson

Frånvarande:

-

§1

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen och föregående protokoll godkändes.

§3

Val av justerare för mötet
Britt valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Bidraget från cockerklubben har kommit för två år.
Betalningar till cocker showen har börjat komma in.

§5

In och utgående e-post
In:

-

Ut:

-

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Event om vår cockershow upplagt på FB.
Kurs i wordpress går till hösten på studiefrämjandet. Susan skall försöka gå den.
Den som är ansvarig för cocker promenaden lägger ut påminnelse på FB innan och gärna något
trevligt efter promenaden.
På hemsidan tipsar vi om föreläsningar och rekommenderar inga andra aktörer och skall framhålla
Studiefrämjandet som är vår samarbetspartner.
Vi har nu 102 mailadresser. Ett nytt medlemsmail skickades ut förra veckan.

§7

Föreläsningar
Hundens anatomi med Gerard O´Shea 10 september gratis Haninge hundhall.
Studiefrämjandet har flera intressanta föreläsningar.

§8

Cockertidningen
Nästa tidning kommer 16 september, i det numret är vår annons till cocker showen med,
anmälningstid till utställningen är senast 20 september.
Nästa tidning har manusstopp 5 november.

§9

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Cockerpromenad 26 maj, Ålsten, Trix snurr
Cockerpromenad 25 augusti, Långsjön, trix slalom
Trimkurs för nybörjare, 3 gånger, start 19 mars.
Lydnadskurs, 7 anmälda, 5 gånger, start 10 april
Fortsättningskurs i NW, 6 anmälda, 4 gånger, start 1 april
Trimkurser uppföljning, ett tillfälle
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Pågående:
Träningsgrupp i jakt
Kommande:
Träningskväll i NW, 9 och 16 september
Stockholms NW cocker 30 september
Lydnadskurs fortsättning, i Finntorp
Kurs i utställningshandling, 14, 24 september, 2 oktober
Kurs i utställningstrimning 21 september
Kurs i trimning, 3 tillfällen start 8 oktober
Cockerpromenad, 29 september, Birgit, Susan Gärdet
Cockerpromenad, 27 oktober, Britt, Tuula, Majroskogen
Cockerpromenad, 24 november, Glögg Biskopsudden Gunilla
Rasmontern 14 – 15 december
Cockershow 6 oktober
§ 10

Stockholms Nosework cocker 2019
10 anmälda ekipage. Tuula är den som håller i tävlingen.

§ 11

Cockershowen
Rosetter beställda.
Sponsring: vi måste försöka hitta sponsorer och ta kontakt med utställningsansvarig på
cockerklubben för att fråga om sponsorer.

§ 12

Bidrag från medlemsavgiften
Vi har fått 5000 kr som är för två år, vi skall redogöra för vad vi använder pengarna till.
Vi kommer att använda pengarna så att det gagnar medlemmarna.

§ 13

Övriga frågor
Maud:

På Dogmotion, kan man boka och egen träning på deras olika stationer.
Balans, löpband mm

Britt:

Viltspårskurs med Lena Lundin Viltspårarna. K
Kurs till våren max antal 12 st nybörjare 1200 kr / deltagare 25-26 april 9-10 maj.

Carina: Föreslår kurs skogsgympa, Hundgymmet på Värmdö.
Gunilla: Ny punkt på dagordningen: Rapporter från cockerklubben.
Vandra med hund, Tyresta 18 oktober. Styrelsen skall rekognoscera för ev senare
vandring.
§ 14

Nästa möte
Onsdag 18:e kl 18.30 med planering av cockershowen.

§ 15

Avslutning

2019-08-29
______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Britt Garmaeus
Justerare

