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	 Protokoll	
Styrelsemöte	torsdagen	den	20	januari	2022	

____________________________________________________________________________________________________________________	
  

 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 Gunillas föreningslokal. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes och justerades. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet 
 Susan valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot:  48.935 kr på kontot.  
 Vi gick igenom nästa årsbudget. 
 Bokslutet är klart och kommer att överlämnas till revisorerna till helgen. 

 
§ 5 In och utgående e-post 

 In:  Från SKK angående höjning av milersättning 
  Fråga ang broschyr för cockerklubben 
  Anmälan till årsmöte för viltspårsrosett 
  Nytt sponsoravtal från Royal canin 

 Ut:   Carina svara ang broschyren att vi vill ha till utställning och mässan. 
 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 

 Hemsidan:   

 FB:    - 
 Medlemsmail:  Gunilla sänder ut före cockerpromenaden denna månad. 
 
§ 7 Föreläsningar 
 På hemsidan finns information om kurser och föreläsningar om hundar. 
 
§ 8 Cockertidningen   
 Manusstopp för nästa nummer är den 6:e februari och tidningen beräknas komma ut 18:e mars.  
 Gunilla sänder in lokalnytt. 

 
 

§ 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Cockerpromenad, glöggmingel, 21 november, Biskopsudden. 
  
 Pågående: 
 - 
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 Kommande:   
 BPH-test (20 anmälningar) 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 16 – 17 och 23 – 24, 12 deltagare. 
 Viltspårskurs öppenklass, april 16 -17 och 23, 6 deltagare. 
 Elitkurs viltspår i maj, 3 och 5 maj, 6 deltagare, 10 och 12 maj, 6 deltagare. 
 Inofficiell tävling i anlagsklass och öppenklass, 4 september, 20 deltagare. 
 Fortsättning allmänlydnad, Studiefrämjandets lokal Finntorp, med start 7/4, 5 deltagare. 
 

§ 10 Rapporter från cockerklubben 
 Årsmöte hålls lördagen den 26 mars kl 13.00 på Scantic Nord Norrköping. 

 
§ 11 Årsmöte 
 Förslag på dag för årsmöte 2022, tisdagen den 22/2 kl 19.00, mingel från 18.30. Vi ses 17.30. 
 Birgit bakar småkakor, Tuula bakar bullar, Gunilla gör resten av inköpen. 
 Kallelse måste gå ut senast 1 februari, vi tar in anmälningar. 
 Vi förutsätter att alla är vaccinerade och att vi kan ställa in i sista stund. 
 Gunilla har bokat föreningslokalen i hennes brf. 
 Genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt inventarielistan. 
 Gunilla beställer 20 st rosetter, viltspårschampion. 
  
§ 12 Mästerskap 
 Vi planerar för att hålla mästerskap i Nose Work, lydnad, rallylydnad och viltspår detta år. 
 Maud tar kontakt med Marie ang rally. Nose Work till hösten. Klubbtävling i startklass inomhus. 
 
§ 13 Cockershow 2022 
 Domare och ridhus bokat till söndagen den 2 oktober 2022. Domare Annika Ulltveit-Moe. 
 Ringsekreterare: Carina frågar Agata och Helen. 
 
§ 14 Övriga frågor 
 - 
 
§ 15 Nästa möte 
 Nästa möte blir konstituerande möte efter årsmötet och därmed är det troligen Gunillas, Britts och 
 Tuulas sista styrelsemöte  
 
§ 16 Avslutning 

 
 

2022-01-20 
 

 
______________________________ ____________________   _____________________   
 

Gunilla Schuber  Carina Ohlander Susan Thorin 
Mötesordförande Sekreterare Justerare 
 


