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 Protokoll 
Styrelsemöte onsdagen den 17 augusti 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Närvarande:   Carina Ohlander, Birgit N Westlund, Lena Liiv, Karin Bentzer 

  Susan Thorin och Susanne Olsson, 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. 

 

§ 3 Val av justerare för mötet 

  

 Susanne Olsson valdes till justerare. 

 

§ 4 Ekonomi 

 

Saldo på Nordea kontot: 69 683 kr. Birgit gick igenom ekonomin och uppgav därvid att 

föreningen ännu inte fått någon faktura från Hunduddens Träningscenter avseende kostnaden för 

BPH testerna. Birgit mailar en sista gång för att påminna. Birgit är nu registrerad på Skatteverket 

avseende föreningen som arbetsgivare och som deklarationsombud. Betalning till SKK 

(monteravgift till hundmässan) på 500 kr är gjord.  

  

         § 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: Vi bör informera om Höstens närmsta aktiviteter för att få in fler bokningar, 

Vandring (behöver anmälas oavsett mat), Årets viltspår Cocker och vår uppskattade 

Cockershow. Karin hämtar information från hemsidan och Carina korrekturläser. 

 

 

§ 7 Föreläsningar 

  

 Vi diskuterade att vi skulle vilja få någon att föreläsa om tandhälsa.    

 

§ 8 Cockertidningen   

  

 Carina har lämnat in texten till nästa nummer. Om vi vill annonsera ytterligare en gång angående 

vår utställning Cockershow så kostar det 400 kr. FB/hemsidan får vi vara med gratis. Karin kikar ev 

på layout om det finns tid innan tidningen ska till tryck.  

 

         § 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
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 Protokoll 
Styrelsemöte onsdagen den 17 augusti 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Pågående: inga pågående aktiviteter rapporterades 

  

 Kommande:   

  

 Vandring den 27 augusti  

Det är bara 2 anmälda – vi går ut med medlemsmail i veckan men kommer inte fler anmäla sig kan 

vi ordna en vanlig cockerpromenad på söndagen i Ålsten, (Birgit och Susan ansvariga) 

 

 ViLTspårarnas äventyrsbana den 3 september 

 Årets viltspår Cocker den 4 september, max 12 deltagare  

 Anlagskurs viltspår den 10, 11, 24 och 25 september (Lena skickar en inbjudan till andra  

cockerklubben på FB om att de kan bli medlemmar så kan de boka in sig på våra kurser) 

 Öppenklass viltspårskurs den 10, 11, och 24 september 

 Elitspår viltspårskurs den 24 och 25 september 

 Trimkurser (Carina hade idé om att ha kurs hemma hos henne) Birgit kollar vad Gunilla tog för pris. 

 Träningskväll inför Årets NoseWork Lena Svenblad, instruktör, endast ett tillfälle, flyttas till våren 

Årets NoseWork Cocker flyttas till våren (Susanne kollar med Tuula om det finns Nose-work  

rosetter) 

 Nose Work nybörjarkurs i November efter v 44 tre gånger  

Handling inför Cockershow (Carina frågar först Helene eller Agata om hon kan hålla i en sådan 

kurs) 

 Cockershow den 2 oktober, se nedan 

Vardagslydnad, höst 

 Rallylydnad, höst 

Vad gäller allmänlydnad och rallylydnad så har Marie föreslagit söndagar två olika tider i oktober, 

Maud kollar tider och priser  

 Cockerpromenader den 25 september Långsjön Susanne och Lena ansvariga och 30 oktober 

Hellasgården Karin och Maud ansvarar 

 Glöggmingel den 20 november (Carina hör med Gunilla) 

 Stockholm Hundmässa den 10 –11 december, planerar vi mer nästa gång 
 

§ 10 Rapporter från Cockerklubben 

 

 Inte något att rapportera  

 
 

§ 11 Studiefrämjandet 

 

Susan diskuterar förmåner/villkor med vår respresentant. Lena ringer och frågar vad hon ska göra 

med alla viltspårkurser  

 

§ 12 Årets Viltspår Cocker 

 

Se tidigare punkter 
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 Protokoll 
Styrelsemöte onsdagen den 17 augusti 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

§ 13 Årets NoseWork Cocker 

 

Flyttas fram till våren 

 

§ 14 Trimkurser 

 

Se tidigare punkt 

 

 

§ 15 Cockershow 2022 

 

2 oktober. Ringsekreterare och domare klar. Sponsring: Agria (Maud hämtar). Fler vinster 

välkomnas. Alla vi uppmanas att fråga när vi är i butiker. 
 

  

§ 16 Hundmässan i Älvsjö 

  

 Vi är anmälda. Vi planerar arbetsfördelningen mer på nästa möte. Fredag bygger vi monter  

sedan står vi i montern lördag och söndag.  

 

§ 17 Övriga frågor 

  

 Sponsring – vi bör i januari månad kontakta företag inför kommande år, det är nämligen då  

de vet budgeten för sponsring. Samordningen med vinsterna frågar vi Gunilla om hon tillsammans 

med Maud hjälper till inför cockershowen.  

 
 

§ 18 Nästa möte 

  

 Tisdagen den 20 september kl. 18.00 
 

§ 14 Avslutning 

 

 

2022-08-17 

 

 

______________________________ ____________________   _____________________   
 

Carina Ohlander Karin Bentzer Susanne Olsson 

Mötesordförande Sekreterare Justerare 

 


