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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdag den 21 april 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 ännu ett 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 
 Britt valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot: 40.380:- på kontot (kopia överlämnas vid en annan gång) 
 Redovisning hur vi använt bidraget som vi fått från Cockerklubben för 2019 är översänt. 
 Redovisning av kursavgifter samt återbetalda avgifter med anledning av inställda aktiviteter. 

 Resultat +5.408 tom 2020-04-14. 
 Våra utlägg för Hundmässan 2019 har betalts av Cockerklubben. 

 Polisanmälan är insänd för bedrägeriförsöket mot Stockholms cockerklubb via e-post.  
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   kopia på polisanmälan 

 Ut:   - 
 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 
 Hemsidan: Information om inställda aktiviteter 

 FB: Några fler medlemmar 
 Medlemsmail: Gunilla skickar ut före sommaren. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 Maud har varit i kontakt med Studiefrämjandet och Maud söker efter hundtandläkare som vill   
 hålla föredrag. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Nästa tidning har manusstopp 8 maj. Annonsen till cockershowen måste med i detta nummer. 
 Nästa manusstopp efter det är den 8 augusti och tidningen kommer ut ca 18 september, vi sätter in  
 annons även i detta nummer. 
 Gunilla skriver rapport till tidningen. 
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§ 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Pågående: 
 Lydnadskurs start 6 februari (ett tillfälle kvar) 
 Trimkurs nybörjare start 3e mars, 3 tillfällen, fyra anmälda – (3:e tillfället uppskjutet.) 
 Trimkurs nybörjare start 21 januari, 3 tillfällen, 3 anmälda (3:e tillfället uppskjutet) 

 Kommande:   
 Nybörjar kurs i viltspår, två helger flyttat till 15/16 augusti och 22/23 augusti. 
 Öppenklass i viltspår, två helger 10/11 och 17/18 oktober. 
 Cockerpromenad 30 augusti, Britt och Susan, Bredäng 
 Cockerpromenad 27 september, Maud, Tuula, Judarn 
 Cockerpromenad 25 oktober, Birgit, Nacka 
 Cockerpromenad 29 november, glögg mingel, Biskopsudden Gunilla 
 Trimkurser datum 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 (två kvarstående tillfällen och en nybörjar 
 kurs) 
 Vandring i Tyresta 19 september 

 
§ 10 Höstens aktiviteter 

 Trimkurser. 6/10, 13/10 20/10/ 27/10 3/11 10/11 (två kvarstående datum och en nybörjar kurs) 
 Handlingskurs, 3 gånger och en gång fortsättning 
 Trimkurs utställningstrimning. 
 Rallylydnadskurs, ev inomhus i Studiefrämjandets lokal. 
 Cockershow 4 oktober, domare och ringsekreterare klara. 
 Föreläsning. 
 Nose Work träningskvällar, två kvällar i september (ev 7/9 och 14/9) 
 Stockholms Nose Work cocker en kväll i september (ev. 23/9) 
 Ev lydnadskurs, allmänlydnad i oktober 
 Rasmontern mässan. 

 
§ 11 Cockershow 
 Vi har fått presentation från domaren Joel Lanz, läggs ut på hemsidan tillsammans med inbjudan. 
 Anmälningsavgift 225kr. 
 Vi beslutade ett sent sista anmälningsdatum, 22 september, så att ett nytt nummer av 
 cockertidningen hinner komma ut innan. 
 
§ 12 Rapporter från cockerklubben 

 Information från SKK att all klubbverksamhet med fler än 10 personer ställs in. 

 Årsmöten för SKKs medlems organisationer har dispens för sista dag till den 31 augusti. 
 Information från brukshundklubben att samtliga officiella prov och tävlingar inom SBK:s regi är 
 inställda fram tom 31 maj. Beslutet kan vid behov förlängas.  Mao så tog vi helt rätt beslut på förra 
 styrelsemötet. 
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§ 13 Övriga frågor 
 - 
 
§ 14 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planerat till 25 maj troligtvis som telefonmöte. 
 
§ 15 Avslutning 
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______________________________		 	____________________________		 	 _____________________________		
Gunilla Schuber  Carina Ohlander Britt Garmaeus  
Mötesordförande Sekreterare Justerare 


