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Protokoll
Styrelsemöte tisdagen den 25 maj 2021
____________________________________________________________________________________________________________________

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
Tuula valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Saldo på kontot: 54.700 kr på kontot (kopia överlämnas vid en annan gång), vi har fakturor som vi
väntar in.

§5

In och utgående e-post

§6

In:

-

Ut:

-

Hemsidan, FB, medlemsmail
Hemsidan: FB: Medlemsmail: Gunilla skickar ut mail inom kort.

§7

Föreläsningar
Vi tipsar på hemsidan om gratis föreläsningar / webinar på FB samt även andra föreläsningar.

§8

Cockertidningen
Juni numret blev inställt .Nästa manusstopp är den 8 augusti och tidningen beräknas
kommer 17 september.
Gunilla skriver rapport till tidningen.
Vår inbjudan om utställningen måste komma med då om det blir någon utställning.

§9

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Grundkurs i Nose Work med start 4 maj, 3 gånger, 6 deltagare
Pågående:
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).
Nybörjarkurs i rallylydnad med start 19 maj, 4 gånger, 7 deltagare.
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Kommande:
Viltspårarnas äventyrsbana 30 maj.
Cockerpromenad, 29 augusti, Bredäng, Britt ochTuula.
Cockerpromenad, 26 september, Nacka, Gunilla och Susan
Cockerpromenad, 31 oktober, Judarn, Birgit och Muad
Cockerpromenad, glöggmingel, 21 november, Biskopsudden, Hela styrelsen
Heldagsvandring, förslag 5:e september, en vandring på 7,6 km, styrelsen provgår den 1 september.
Stockholms Viltspårscocker 25 september, max 15 deltagare, anlagsklass och öppen klass, vi köper
in några priser.
Viltspårskurs 11/12 och 18/19 september, anlagsklass, max 12 deltagare.
Viltspårskurs 11/12 och 18/19 september, öppenklass, max 6 deltagare.
Stockholms Noseworkcocker 2021 måndag den 20:e september kl 18.00
Träningskvällar i Nosework måndag 6/9 och måndag den 13/9
§ 10

Aktiviteter hösten 2021
Utställningshandling om det blir cockershow.
Utställningstrimning inför cockershowen.
Cockershow planerad till 3 okt.
BPH-test (15 st intresseanmälningar) en helgdag i höst.
Kurs Rallylydnad i Studiefrämjandets lokal inomhus, ev både nybörjarkurs och fortsättningskurs,
max 5 deltagare per kurs.
Kurs Allmänlydnad i Studiefrämjandets lokal inomhus.
Trimkurser

§ 11

Rapporter från cockerklubben
Gunilla rapporterar om att valberedningen har lyckats få ihop en styrelse.
Årsmöte den 13 juni 2021.

§ 12

Övriga frågor
Gunilla köper in rosetter.

§ 13

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 7 september kl 18.30 hos Gunilla.

§ 14

Avslutning

2021-05-25
______________________________ ____________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

Carina Ohlander
Sekreterare

______________________
Tuula Karlsson
Justerare

