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 Protokoll 
 Styrelsemöte måndag den 23 mars 2020 

____________________________________________________________________________________________________________________	

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

 	

§ 1 Mötets öppnande 
 Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta annorlunda styrelsemöte som hålles 
 som telefonmöte. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes, signering får ske vid ett annat tillfälle. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet 
 Tuula Karlsson valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot: 46.850:- på kontot (kopia överlämnas nästa gång) 

 Faktura från bokföringsprogrammet har kommit och kostnaden har höjts med 3 kr. 
 Cockerklubben efterlyser att vi redovisar bidraget som vi fått för 2019.  
 Vi redovisar: hyran av ridhuset vid cockershowen, en ny gasoltub till glöggminglet samt även 
 förtäringen vid glöggminglet. Birgit skriver ett förslag. 

 Birgit informerar om bedrägeriförsök mot ordförande och kassör via e-post. Susan skriver ett 
 förslag till en polisanmälan. 

 
§ 5 In och utgående e-post 

 In:   Information från Cockerklubben ang Corona och Folkhälsomyndighetens  
  rekommendationer. 

  Veckobrev från Cockerklubben men inget direkt som berör oss. 
 Ut:   - 
 

§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 
 Hemsidan: Susan har försökt att få till en lite större bild på första sidan, men får det inte att 
 fungera. Vi beslutar att det är bra som det är. 

 För att öka säkerheten och minska risken för klubbens webbutrymme (hemsida), e-postadresser 
 och databaser har vi nu, för 23,75 kr/månad, ett abonnemang hos vårt webbhotell, one.com, 
 innefattande daglig back-up av hemsida, e-postadresser och databaser. 

 FB: - 
 Medlemsmail: medlemsmail sänt före förra cockerpromenaden. Nytt medlemsmail ang bla 
 inställda aktiviteter sändes i söndags till medlemmarna.  
 

§ 7 Föreläsningar 
 Ylva Trygger håller inte längre några föreläsningar. 
 Maud försöker hitta någon som kan tala om tandhälsa på hund. Maud har varit i kontakt med 
 Mikaela och vi får återkomma till hösten. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Nästa tidning har manusstopp 8 maj. Annonsen till cockershowen måste med i detta nummer. 
 Carinas artikel om cockershowen som missades i förra numret är nu med i det nummer som 
 kom nu i veckan. 
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§ 9 Rapport från olika aktiviteter 
 Avklarade: 

 Cockerpromenad 26 januari, Tuula och Susan, Gärdet. 
 Cockerpromenad 23 februari, Birgit och Gunilla, Långsjön 
 Trimkurs nybörjare 21 januari, 3 tillfällen, tre anmälda. 
 Uppföljning trimning 1 tillfälle 4 februari, fyra anmälda. 

 Pågående: 
 Träningsgrupp i jakt, startdatum ännu ej klart, Tuula kontaktar Bodil ang detta. 
 Lydnadskurs start 6 februari 
 Trimkurs ny börjare start 3 mars, 3 tillfällen, fyra anmälda – (3:e tillfället uppskjutet.) 

 Kommande:   
 Cockerpromenad 29 mars – (inställd) 
 Cockerpromenad 26 april. Britt och Susan, Bredäng 
 Cockerpromenad 31 maj. 
 Nybörjar kurs i viltspår 2 helger 18 - 19 april och 30 - 31 maj. 
 Träningstillfällen Nose Work, 29 april, 6 maj, 12 maj, max 8 deltagare/gång. (inställd tillsvidare.) 
 Trimkurs ny börjare start 17 mars, 3 tillfällen, fyra anmälda – (inställd tillsvidare.) 
 Stockholms rallylydnads cocker – (inställd) 
  

§ 10 Höstens aktiviteter 
 Cockerpromenader 
 Ev jakt träning. 
 Trimkurser. 
 Handlingkurs 
 Rallylydnadskurs, ev inomhus i Studiefrämjandets lokal. 
 Cockershow 4 oktober, domare och ringsekreterare klara. 
 Föreläsning 
 Ev vandring i Tyresta 
 Nose Work träningskvällar 
 Stockholms Nose Work cocker 
 Ev lydnadskurs 
 Rasmontern mässan 
  

§ 11 Rapporter från cockerklubben 
 Årsmötet har ställts in tillsvidare. 
 

§ 12 Övriga frågor 
 - 
 
§ 13 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planerat till 21 april, ev som telefonmöte. 
 

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


