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Protokoll

Styrelsemöte onsdagen den 1juni 2022
____________________________________________________________________________________________________________________

Närvarande:

Carina Ohlander, Birgit N Westlund, Lena Liiv, Karin Bentzer (via Messenger videochatt)
Susan Thorin och Susanne Olsson
Ej närvarande: Maud Trad Sayyeda
§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
Birgit valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Saldo på Nordea kontot: 63 583 kr. Birgit gick igenom ekonomin och uppgav därvid att
föreningen ännu inte fått någon faktura från Hunduddens Träningscenter avseende kostnaden för
BPH testerna. Birgit uppgav vidare att hon ska skicka in en anmälan till Skatteverket avseende
registrering av föreningen som arbetsgivare och med henne som deklarationsombud.

§5

In och utgående e-post
In: inte något att rapportera
Ut: inte något att rapportera

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail m.m.
Hemsidan: inte något att rapportera
FB: inte något att rapportera
Medlemsmail: Karins förslag till ny layout av medlemsbrev diskuterades och vissa ändringar
föreslogs.
Susans utkast avseende PM för ansvarig för Cockerpromenader och Mall för text om kurs på
hemsidan diskuterades och en del kompletteringar föreslogs.

§7

Föreläsningar
På hemsidan finns information om föreläsningar om hundar.

§8

Cockertidningen
Manusstopp för nästa nummer är den 7 augusti och tidningen beräknas komma ut 16 september.
I densamma kommer en annons om inbjudan till Cockershowen den 3 oktober finnas med. Carina
skriver en artikel till avdelningsnytt i tidningen.

§9

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Startklass lydnad 4 ggr med start den 2 februari,
Cockerpromenad 24 april, Åkeshov
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Cockerpromenad 29 maj, Sätra ängar
Pågående: inga pågående aktiviteter rapporterades
Kommande:
Vandring den 28 augusti
Trimkurser
Ev. äventyrsbana viltspår den 3 september
Årets viltspår Cocker den 4 september, max 12 deltagare
Anlagskurs viltspår den 10, 11, 24 och 25 september
Öppen klass viltspår den 10, 11 och 24 september
Elitspår viltspår den 24 och 25 september
Träningskväll Nose Work
Årets Nose Work Cocker
Handling inför Cockershow
Cockerpromenader 25 september och 30 oktober
Glöggmingel 20 november
§ 10

Rapporter från Cockerklubben
Inte något att rapportera

§ 11

Cockershow 2022
Inbjudan till Cockershow den 2 oktober finns med i kommande nummer av Cockertidningen.
Carina uppgav att två ringssekreterare nu är bokade till utställningen.
Carina och Susan kommer inom kort göra klart för att öppna SKK:s onlinetjänst ”Internetanmälan
till utställning”.

§ 12

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 13

Nästa möte
Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00

§ 14

Avslutning

2022-06-01

______________________________ ____________________

_____________________

Carina Ohlander
Mötesordförande

Birgit N Westlund
Justerare

Susan Thorin
Sekreterare

