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 Protokoll 
 Styrelsemöte 5 onsdagen den 4 november 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 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 
 Birgit valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot:49.795 kr på kontot (kopia överlämnas vid ett annat tillfälle) 
 Birgit rapporterade om hur våra kurser har fallit ut ekonomiskt.  Samtliga kurser har gått med lite 
 plus på kontot. 
 

§ 5 In och utgående e-post 

 In:   - 
 Ut:   Ansökan om medlemsbidrag till Cockerklubben. 

 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 

 Hemsidan:  Vi tycker att hemsidan är mycket fin, med fina reportage och med bra uppdatering. 
 FB:  - 

 Medlemsmail:  Vi har nu 123 medlems adresser 
     Ett medlemsmail före cockerpromenaden i oktober. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 Föreläsning om tandhälsa ligger under planering men vi vet inte när det kan bli. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Nästa manusstopp är den 7 november och tidningen kommer ut ca 18 december. 
 Gunilla skriver rapport till tidningen. 
 Susan och Birgit skriver ett litet reportage från viltspårskursen. 
 Tuula skriver en artikel om Stockholms Nosework Cocker. 
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§ 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Nose Work träningskvällar, två kvällar i september. 
 Öppenklass i viltspår, två helger 10/11 och 17/18 oktober, 6 deltagare 
 Cockerpromenad 27 september, Judarn 
 Vandring i Tyresta 19 september, 20 deltagare 
 Stockholms Nose Work Cocker 28 september i Haninge hundhall, 8 deltagare. 
 Cockerpromenad 25 oktober, Nacka, 21 hundar deltog. 
 Trimkurs nybörjare start 3e mars, 3 tillfällen, fyra anmälda. 
 Trimkurs nybörjare start 21 januari, 3 tillfällen, 3 anmälda. 
 Pågående: 
 Lydnadskurs i studiefrämjandets lokal start 22 oktober, 5 gånger, 4 anmälda. 

 Kommande:   
 Cockerpromenad 29 november -inställd. 
 Viltspår öppenklass 9-12, 3 anmälda, anlagsklass 12-16.30, 5 anmälda, 14/15 och 21/22 november. 
 

§ 10 Aktiviteter våren 2021 
 Viltspårskurs 20/21 mars 27/28 mars nybörjar kurs, 12 deltagare. 
 Viltspårskurs 20/21 mars 27/28 mars, öppen klass 6 deltagare fm, 6 deltagare em. 
 Stockholms Viltspårs Cocker planerat till den 8:e maj. Domare Lena Lundin, max 15 deltagare 

 Trimkurser när det finns möjlighet med tanke på omständigheterna. 
 Rallylydnadskurs, nybörjare, när möjlighet finns att var utomhus. 
 Vandring 
 Nose Work nybörjarkurs. 
 Årsmöte 2021 skjuts upp till 2022 enligt dispens från SKK. Revisionsberättelse, 
 verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall ändå tas fram. 
 Cockerpromenader 31/1 Gärdet, Susan, Tuula.  
 Cockerpromenad 28/2  
 Cockerpromenad 28/3 
 Cockerpromenad 25/4 
 Föreläsning om tandhälsa om möjlighet finns. 
 

§ 11 Rapporter från cockerklubben 
 - 
 

§ 12 Övriga frågor 
 - 
 
§ 13 Nästa möte 
 Inget nytt styrelsemöte planerades. 
 
§ 14 Avslutning 
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______________________________		 	____________________________		 	 _____________________________		
Gunilla Schuber  Carina Ohlander Birgit N Westlund 
Mötesordförande Sekreterare Justerare 


