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Protokoll
Styrelsemöte tisdag den 28 augusti 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 protokollet godkänt tidigare.

§3

Val av justerare för mötet
Britt valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Det har inte hänt så mycket på ekonomin under sommaren. Visma bokföringssystemet kommer att
uppdateras 1 september och höja kostnaden from 1 sept 2019.

§5

In och utgående e-post
In:

Mail från SSRK ang utmärkelser
Kursinbjudan för styrelsefunktionärer från SKK

Ut:
§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Ett medlemsmail har gått ut efter semestern.

§7

Föreläsningar
Flera föreläsningar under hösten, vi tipsar på hemsidan.

§8

Cockertidningen
Nästa manusstopp är 6 november.
Bodil kommer att skriva om vatten apporteringskurs, och om hur ett vattenprov går till.

§9

Klubbkläder
Gunilla har talat med ordf om profilkläder, Gunilla har lovat att hjälpa till med att ta fram
profilkläder.
Vi gick igenom önskemål och förslag på olika typer av profilkläder.

§ 10

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Trimkurser för nybörjare
Lydnadskurs
Cockerpromenad 27/5
Cockerpromenad 26/8
Vattenapporteringskursen
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Pågående:
Träningsgrupp i jakt
Kommande:
Cockerpromenad 23/9, Tuula, Ålsten
Cockerpromenad 28/10, Gunilla, ev Hammarby
Cockerpromenad 25/11, Gunilla, avslutning Djurgården
Cockerklubbens Jubileum 29 – 30 september i Köping
Trimkurs för nybörjare, 3 gånger, start 30 oktober
Lydnadskurs, 4 gånger start 6 sept
Träningskvällar i NW, 11 sept,
Stockholms Nose Work cocker, 1 oktober
§ 11

GDPR
Vi arbetar vidare med våra register. Vi har just nu 87 mailadresser.

§ 12

Club Show 29 -30 september
29 – 30 september i Köping.
De vill ha hjälp av oss med två personer i ett café på lördagen.

§ 13

Stockholms Nose Work cocker 2018
Går av stapeln måndagen den 1 oktober. Tuula beställer rosetter.

§ 14

Stockholms Hundmässa
8-9 december Carina mailar o fråga cockerklubben om de vill att vi håller i rasklubbsmontern i år
också och isåfall anmäler vi till rasklubbsmontern.

§ 15

Cockershow 2019
6 oktober i ridhuset.

§ 16

Övriga frågor
Cockerklubben vill ha våra protokoll.
Britt har två tält i sitt förråd som hon vill bli av med, ev kan de säljas.
7 oktober i Uppsala möte med samtliga avdelningar.

§ 17

Nästa möte
17 oktober kl 18, hos Gunilla

§ 14

Avslutning

2018-08-28

______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Britt Garmaeus
Justerare

