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 Protokoll 
 Styrelsemöte måndagen den 11 november 2019 

____________________________________________________________________________________________________________________	

	 Närvarande:			 Birgit N Westlund, Britt Garmaeus, Carina Ohlander, Gunilla Schuber,                               
 Tuula Karlsson 

 Frånvarande: Maud Trad Sayyeda, Susan Thorin 
	
	
§ 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 
 Tuula valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Birgit redovisade ekonomin, som är god.  
 Cockershow:  Birgit redovisade ekonomisk sammanställning för cockershowen som inår gick med 
 drygt 4000 kr i vinst. 

 
§ 5 In och utgående e-post 

 In:   Mail från en som vill bli medlem, 
   Brev ang klubbförsäkring 

  Från SSRK om två nya auktoriserade viltspårsdomare 
  Förfrågan ang utökat rasregiser för domare 

 Ut:   Carina svarade på mail den som ville bli medlem 
 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 
 Hemsidan: antalet bilder behöver inte vara så många (3 – 5 bilder) men att vi skall försöka 
 dokumentera med foton på alla våra aktiviteter och gärna med en samlingsbild. 
 FB: vi fortsätter som tidigare med att i stort hänvisa till hemsidan. 
 Medlemsmail: Gunilla skickar ut ett sista medlemsmail för året innan cockerpromenaden. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 Ev anordna en föreläsning utan kostnad för våra medlemmar. Vi sponsrar med de bidragspengar 
 som vi fått från Cockerklubben. Förslag: vet Ylva Trygger, Johan på Fria hundar. Frågan 
 överlämnas till Maud. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Nästa tidning har manusstopp 5 februari. 
 Vi har bidragit med 4 artiklar till tidningen i december. 
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§ 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Kurs i utställningshandling, 9 deltagare, mycket uppskattad kurs 
 Stockholms NW cocker, 13 deltagare 
 Kurs i utställningstrimning, 4 deltagare 
 Cockerpromenad, 29 september, Gärdet, 13 cockrar 
 Cockershow 6 oktober, 40 betalande deltagare 
 Cockerpromenad, 27 oktober, Majroskogen, 15 cockrar 

 Pågående: 
 Träningsgrupp i jakt, 3 träffar under hösten, ca 5 deltagare 

 Lydnadskurs fortsättning, i Finntorp 
 Kurs i trimning, 3 tillfällen start 8 oktober 
 Kommande:   
 Cockerpromenad, 24 november, Glögg Biskopsudden Gunilla 
 Rasmontern 14 – 15 december 

 
§ 10 Vårens aktiviteter 

 Cockerpromenader 
 Trimkurs nybörjare 21 januari 3 tillfällen 
 Uppföljning trimning 1 tillfälle 
 Träningstillfällen rallylydnad 
 Stockholms rallylydnads cocker 
 Nybörjar kurs i viltspår 2 helger 24-26 april och 9-10 maj 
 Ev jakt träning 
 Nybörjarkurs NW 
 

§ 11 Rapporter från cockerklubben 
 Gunilla rapporterar utifrån deras styrelsemötesprotokoll. 
 
§ 12 Cockershowen, cockershow 2020 
 Det blev en mycket trevlig och lyckad show som dessutom gick bra ekonomiskt. 
 Förslag på dag för cockershow 2020 är söndagen den 4 oktober. Gunilla bokar ridhuset. 
 Förslag på domare får vi diskutera senare. 
 
§ 13 Stockholms hundmässa 
 Anmälan är gjord, och anmälningsavgiften är betald. 
 Montern är mindre iår än tidigare år, 2 x 3 meter.  
 Vi beslutade att beställa två stycken bord 120 x 70, Carina beställer. 
 Ev skall vi försöka få till nytt staket till montern. 
 Beslut även att beställa ett broschyrställ till montern, Carina beställer 
 Gunilla mailar till cockerklubben ang tidningar till montern och någon sorts reklam broshyr samt  
 ev inköp av ny matta till montern. 
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§ 14 Årsmöte 2020, styrelsen 2020 
 Förlag på dag för årsmöte 18, 19 eller 20 februari, Gunilla kontrollerar när lokalen är ledig 
 Kallelse skall vara ute senast 21 dagar före årsmötet. 
 Motioner skall vara oss tillhanda senast sista december, vi skriver detta på hemsidan 
 Verksamhetsberättelse och bokslut skall vara revisorn tillhanda en månad   
 
§ 15 Övriga frågor 
 Studiefrämjandet har sänt blanketter till oss att fylla i ”Kulturrapport” för alla våra promenader som 
 vi haft under året. Blanketterna delade ut till de ansvariga för respektive promenad. 
  
 Förslag att kunna använda en del av bidraget från cockerklubben till en vandring i Tyresta med 
 korvgrillning.   
 
§ 16 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planerat till den 9:e januari kl 18.30. 
 17 december träffas vi för julmiddag. 
 
§ 17 Avslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-11-11	
	
	

	
______________________________		 	____________________________		 	 _____________________________		
Gunilla Schuber  Carina Ohlander Tuula Karlsson 
Mötesordförande Sekreterare Justerare 
 

 


