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 Protokoll 
Styrelsemöte tisdagen den 19 april 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  

Närvarande:   Carina Ohlander, Karin Bentzer, Lena Liiv, Maud Trad Sayyeda,  

  Susan Thorin, Susanne Olsson 

 Frånvarande: Birgit N Westlund 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

 Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

 

§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  

 Dagordningen och föregående protokoll godkändes och justerades. 

 

§ 3 Val av justerare för mötet 

 Maud valdes till justerare. 

 

§ 4 Ekonomi 

 Saldo på kontot: 62 983 kr. Notera dock att BPH-kursens kostnad inte har dragits.  

 

§ 5 In och utgående e-post 

 In: Inget att rapportera 

 Ut:  Inget att rapportera 

 

§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 

Hemsidan: Susan ändrar infon under Cockerpromenader om att löptikar inte bör vara med alls  

på promenaderna  

 FB: Vi fortsätter att släppa in endast de som är medlemmar.  

 Medlemsmail: Karin gör en lite modernare mall över medlemsmailet 

 

§ 7 Föreläsningar 

 En av föreläsningarna ska tas bort då den äger rum imorgon 20 april. 

 

§ 8 Cockertidningen   

 Manusstopp för nästa nummer är den 8:e maj och tidningen beräknas komma ut 17:e juni.  

Carina skriver ihop ett förslag till Lokalnytt-delen och mailar ut till oss – höstens aktiviteter bör  

vara med. 

 

§ 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 

 BPH-test (17 anmälningar) 1:a och 8:e april 

 Cockerpromenad 27 februari, Lidingö, Gunilla och Maud. 

 Cockerpromenad 27 mars, Långsjön Birgit och ny ledamot. 

 Startklass lydnad 4 ggr med start 2/2. 

Pågående:  

Cockerpromenad 24 april, Åkeshov Maud och Susanne ansvarig 

 Cockerpromenad 29 maj, Bredäng/Sätra, Lena ansvarig 
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 Protokoll 
Styrelsemöte tisdagen den 19 april 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  
 

 Höstens kommande:   

 Trimkurser. 

 Haninge hundhall bokad och betald den 7 maj. Tanken är Rallylydnadstävling men Maud kollar 

  med Marie om hon kan tänka sig att gå ner i pris. Inofficiell rallylydnadstävling i fortsättningsklass. 

 Om det inte blir tävling så kan vi ha en prova på-dag med lite olika aktiviteter. 

 Inofficiell tävling i anlagsklass och öppenklass, 4 september, 20 deltagare. 

 

 Viltspår 

 Stockholms viltspårscocker helst i oktober Lena kollar med Lena 

10-12 sep anlags kurs 17-18 september öppenklass 1750 kr/person (vi tar 2000kr)   

öppenklass 2000 kr/ekipage (vi tar 2200) 

 Nosework träningstillfällen 

 Nosework cocker tävling i september 

 Handling tre tillfällen 

 Vandring Tyresta-leden slutet oktober 
 

§ 10 Rapporter från cockerklubben 

 Årsmötet har varit. 

 
 

§ 11 Mästerskap 

 Se punkt 9 Rapport från olika aktiviteter 
 

§ 12 Cockershow 2022 

2 oktober, domaren som Carina varit i kontakt har bekräftat via mail.  

  
 

§ 13 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

  
 

§ 14 Nästa möte 

 Förslag på datum är 25, 30 maj, 1 och 2 juni – Susan kollar med Josefin från Studiefrämjandet 

 vilken av datumen hon kan och bokar lokalen till kl 18 samt meddelar oss vilken dag det blir. 
 

§ 15 Avslutning 

 

 

2022-04-19 

 

 

 

______________________________ ____________________   _____________________   
 

Carina Ohlander Karin Bentzer Maud Trad Sayyeda 

Mötesordförande Sekreterare Justerare 

 


