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 Protokoll 
Styrelsemöte onsdagen den 2 november 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Närvarande:   Birgit N Westlund, Carina Ohlander, Karin Bentzer, Maud Trad Sayyeda,  

  Susan Thorin och Susanne Olsson 

  Lämnat förhinder:  Lena Liiv 

 

 § 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 Trad Sayyeda valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Ekonomi 

  

Birgit uppger att saldo på kontot per idag är 74.185:-. Vi inväntar fortfarande fakturan från 

Hundudden - Hundelska avseende BPH testerna. Kostnaden härför torde vara ca. 20 000 kr.  

 Resultatet från vår Cockershow 2022 uppgick till 9.351:-. 

 Kursresultat höstens viltspårkurser uppgick till 631:-. 

 Arbetsgivardeklaration för oktober 2022 inlämnad till skatteverket. 

 Ansökan om befrielse från att lämna deklaration under en femårsperiod, inlämnas till skatteverket. 

 

§ 5 In och utgående e-post 

 In: Förfrågan om trimningskurs 

      Erbjudande om Ledarskapskurs från Studiefrämjandet. Karin och Susanne tar kontakt. 

 

 Ut: Carina har svarat på förfrågan om trimkurs.  

 

§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 

 Hemsidan: inte något att rapportera 

 FB: inte något att rapportera  

Medlemsmail: Karin skriver ihop ett medlemsmail under veckan och skickar ut det så snart som 

möjligt med info om vårt glöggmingel, hundmässan samt kommande viltspårskurs ök. 

 

§ 7 Föreläsningar 

  

 På hemsidan finns information om kurser och föreläsningar om hundar. 

 Maud rekommenderade att lägga ut på FB, som tips till våra medlemmar, 

  ”Hundpodden Vår bästa vän”. 

 

§ 8 Cockertidningen   

  

Manusstopp för nästa nummer är den 6 november och tidningen beräknas komma ut den 16 

december. Carina sammanställer underlag till tidningen. 

 

 



 2/3 

 

 

 Protokoll 
Styrelsemöte onsdagen den 2 november 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

         § 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 

  

 Anlagskurs viltspår den 24 och 25 september 

 Öppenklass viltspår den 24 september 

 Viltspår Elit den 24 och 25 september 

 Årets viltspårcocker 4 september 

 Cockerpromenad Hellasgården den 30 oktober 

 Cockershow Rosengårds ridhus den 2 oktober 

 Vardagslydnad den 9, 16, 23 och 30 oktober - inställt 

 Nybörjarkurs i rallylydnad den 9, 16, 23 och 30 oktober - inställt 

 

Pågående: 

 

- 

 

Kommande: 

 

Cockerpromenad Glöggmingel Djurgården den 20 november – Gunilla Schuber 

Viltspår Öppenklass. I december 2022. Fortsättningskurs för deltagare som genomgått Anlagskursen 

tidigare i höst – Lena Liiv 

Stockholms Hundmässa den 10-11 december - styrelsen 

Trimkurser – Carina Ohlander 

Nose Work/Specialsök – Våren 2022 -  Susanne Olsson undersöker förutsättningarna för att hålla 

kurs i Specialsök. 

  
  

§ 10 Rapporter från Cockerklubben 

  

Carina har deltagit i och rapporterade från möte med de olika ordföranden från lokalavdelningarna 

runt om i landet. 

 
 

§ 11 Hundmässan i Älvsjö 20221210—11 

 

 Carina har delat en länk betr Hundmässan till styrelsen. 

 Diskuterades bemanningen i vår monter. Carina ansvarar för schemat.  

 Lena Liiv har hämtat katalogerna till mässan. 

 Susan tar med stolar 

 Birgit tar med hundbur 

 Fredagen byggs vår monter. Carina O, Susanne O, Karin B ansvarar. 

 Carina undersöker hur många biljetter vi behöver. Vi spar övriga kvittoutlägg som ska ersättas  

  av Cockerklubben. 

 

 

§ 12 Årsmöte 2023 

 

 Prel i vecka 8 2023. Susan T tar kontakt med Studiefrämjandet Finntorp om lokal. 

 Carina tar fram förslag på Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse. 

 Birgit sammanställer bokslut samt förslag till budget. 
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         § 13 Trimkurser  

 

 Carina planerar inför 2023. 

 

 

         § 14 Övrigt 

 

 Diskuterades våra olika mandatperioder i styrelsen. 

 Beslöts införskaffa en röstförstärkare som kommer till användning vid bl a vår cockershow,  

 kurser och andra utomhusarrangemang. 

 Maud föreslog att Marie Sjöborg bjuds in till en cockerpromenad för att prata samarbete 

  hund/förare. 

 Tillförs info till hemsidan samt även vid inbjudan till cockerpromenaderna, att det är viktigt  

  att håller deltagande hundar med avstånd, så att inte allvarliga incidenter uppstår 

  

 

         § 15 Nästa möte 

 

 Beslöts styrelsemiddag vecka 48. Karin B undersöker. 

 Styrelsemöte torsdag19 januari 2023 Studiefrämjandet lokaler. Susan T bokar lokal. 

 

  

         § 16  Mötets avslutande 

 

 Carina O avslutade dagens möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________   _____________________   _____________________  
 

Carina Ohlander Birgit N. Westlund Maud Trad Sayyeda 

Mötesordförande Sekreterare Justeras 


