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	 Protokoll	
Styrelsemöte	tisdagen	den	17	november	2021	

____________________________________________________________________________________________________________________	
  

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

 
 
 § 1 Mötets öppnande 

 Före mötet var Lovisa Palmblad på besök och informerade om vårt samarbete med 
 Studiefrämjandet. Mikaela Rylin kommer att bli vår kontaktperson. 
 Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes, signering gjordes av samtliga ej signerade 
 protokoll 
 
§ 3 Val av justerare för mötet 
 Maud valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot: 57.039 kr på kontot. Faktura från SKK för Katalog för PC har ännu inte kommit. 
 Birgit gick igenom resultatet för respektive aktivitet. 
 Beslöts att ansöka om stöd hos Studiefrämjandet för lokalhyra NW-kursen. Birgit och Tuula. 

 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   Remiss förfrågan från SKK angående nya stadgar. 

 Ut:   Våra synpunkter på stadgarna 
 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 

 Hemsidan:  Hemsidan hade kraschat men Anna Forsmark har hjälpt till att få igång den och 
  samtidigt uppdaterat hemsidans utseende. Vi gick igenom hemsidan och var  
  eniga m att den är mycket fin. Susan skriver till Anna och sänder en  
  uppskattning till henne. 

 FB:    - 

 Medlemsmail:  Gunilla har i veckan sänt ut mail med inbjudan till cockerpromenad med  
   glöggmingel. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 På hemsidan finns information om kurser och föreläsningar om hundar. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Manusstopp var den 7 november och tidningen beräknas komma ut före jul.  
 Vi har lämnat in artiklar om Stockholms NW cocker, om Stockholms viltspårs cocker, om 
 resultatet från utställningen samt sedvanliga lokalnytt. 
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§ 9 Rapport från olika aktiviteter 
 Avklarade: 

 Trimkurs nybörjare start 3e mars, 3 tillfällen, fyra anmälda. 
 Trimkurs nybörjare start 21 januari, 3 tillfällen, 3 anmälda. 
 Träningskväll i Nosework måndag den 13/9. 
 Cockerpromenad, 26 september, Nacka, 6 hundar, Birgit och Tuula. 
 Cockerpromenad, 31 oktober, Judarn, 12 hundar, Birgit och Muad 
 Stockholms Viltspårscocker 26 september, 2 anlagsklass och 12 öppen klass. 
 Viltspårskurs 11/12 och 18/19 september, anlagsklass, 10 deltagare. 
 Viltspårskurs 11/12 och 18/19 september, öppenklass, 4 deltagare. 
 Stockholms Noseworkcocker 2021 måndag den 20:e september, 8 deltagare 
 Utställningshandling 15 september, 10 deltagare. 
 Cockershow 3 oktober, 56 hundar anmälda 
 Kurs Rallylydnad i Studiefrämjandets lokal inomhus, fortsättningskurs, 5 deltagare, 4 gånger. 
 Kurs Allmänlydnad i Studiefrämjandets lokal inomhus, 4 gånger, 5 deltagare. 
 Pågående: 
 - 

 Kommande:   
 Cockerpromenad, glöggmingel, 21 november, Biskopsudden, Hela styrelsen. 
 BPH-test (17 st intresseanmälningar) 1:a och 8:e april 
 Trimkurser. 
 Startklass lydnad 4 ggr med start 2/2 
 Cockerpromenad 30 januari, Gärdet, Tuula och Gunilla 
 Cockerpromenad 27 februari, Långsjön, Birgit och Maud 
 Cockerpromenad 27 mars, Birgit och ny ledamot 
 Cockerpromenad 30 april, Åkeshov 
 Cockerpromenad 29 maj 
 Viltspårskurs anlagsklass, april 
 Viltspårskurs öppenklass, april 
 Elitkurs viltspår i maj. 
  

§ 10 Rapporter från cockerklubben 
 - 

 
§ 11 Årsmöte 
 Förslag på dag för årsmöte 2022, tisdagen den 22/2 kl 19.00. 
 Gunilla bokar föreningslokalen i hennes brf. 
 
§ 12 Mästerskap 
 Vi planerar för att hålla mästerskap i Nose Work, lydnad, rallylydnad och viltspår nästa år. 
 
§ 13 Cockershow 2022 
 Förslag att hålla nästa års cockershow den 2/10. Gunilla bokar ridhuset och Carina skriver till  
 domare. 
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§ 14 Övriga frågor 
 - 
 
§ 15 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte 20 januari kl 18.00 hos Gunilla. 
 
§ 16 Avslutning 

 
 
 
 

2021-11-17 
 

 
______________________________ ____________________   _____________________   
 

Gunilla Schuber  Carina Ohlander Maud Trad Sayyeda 
Mötesordförande Sekreterare Justerare 
 
 


