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 Protokoll 
Styrelsemöte torsdagen den 19 januari 2023 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Närvarande:   Carina Ohlander, Birgit N Westlund, Karin Bentzer  

  Susan Thorin, Susanne Olsson, Lena Liiv (via Messenger videochatt) 

  och Maud Trad Sayyeda (§ 13 via Messenger videochatt)  

 

 § 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: 42 612 kr. Birgit gick igenom det preliminära årsbokslutet för 2022. 

Vidare uppgav Birgit att klubben är deklarationsbefriade fram till och med inkomståret 2027. 

  

         § 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: Karin skriver ihop ett medlemsmail.  

 

         § 7 Föreläsningar 

  

 På hemsidan under övrigt finns information om föreläsningar och kurser. 

  

         § 8 Cockertidningen   

  

Manusstopp för nästa nummer av tidningen är den 6 februari. Karin skriver en artikel om 

Hundmässan och Carina en om klubbens glöggmingel.  

 

        § 9 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 

 Hundmässan 

 Glöggmingel  

 Öppen klass viltspår 

  

 Pågående: inga pågående aktiviteter rapporterades 
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 Kommande:   

 Cockerpromenad den 29 januari, Gärdet, Karin och Susanne  

 Cockerpromenad den 26 februari, Kevinge vinterrastgård, Susan  

 Cockerpromenad den 26 mars, Hellasgården, Karin och Susanne 

 Cockerpromenad den 30 april Judarskogen, Birgit och Maud 

 Cockerpromenad den 28 maj, Långsjön Nacka, Lena och Susan 

 Rallylydnad  

 Vardagslydnad 

 Viltspår anlag den 22 - 23 april och den 6 - 7 maj 

 Viltspår öppenklass 22 - 23 april och den 6 maj 

 Viltspår Elit 1 den 6 - 7 maj 

 Viltspår Elit 2 den 30 maj och den 1 juni 

 Årets viltspår Cocker 

 Apportering Nybörjare 

 Specialsök för Nybörjare 

 NoseWork för Nybörjare 

 Årets NoseWork Cocker 

 Trimkurser 

  BPH  
 

§ 10 Rapporter från Cockerklubben 

  

 Carina lämnade en redogörelse från ett telefonmöte med företrädare för 

Cockerklubben och andra lokalklubbar. Vid mötet diskuterades bla verksamheterna ute i de lokala 

klubbarna. Årsmötet 2023, söndagen den 19 mars kl. 13.00, kommer vara digitalt. Fem motioner 

har inkommit inför årsmötet i Cockerklubben. Vi i styrelsen har tagit del av desamma. Carina svarar 

Cockerklubben att vi inte har några synpunkter på motionerna, men att vi ställer oss positiva till den 

motion som handlar om poängberäkning vid inofficiella utställningar.   

   

         § 11 Årsmöte, budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

 

Birgit gick igenom förslag till budget för 2023, varvid vissa justeringar gjordes. Carina uppgav att 

fem ekipage meriterat sig till en ”Grattis mugg”. Carina gick igenom förslag till 

verksamhetsberättelse för 2022 och förslag till verksamhetsplan för 2023, varvid vissa justeringar 

gjordes. 
 

§ 12 Övriga frågor 

  

Susan gick igenom de krav på rapportering Studiefrämjandet har vid Cockerpromenader och kurser. 

Studiefrämjandet vill att ansvarig två veckor innan informerar om promenad/kurs, varvid 

Studiefrämjandet skickar över en länk innehållande blankett för rapportering. De vill också att vi i 

inbjudan till Cockerpromenad anger vilken typ av aktivitet det kommer vara på promenaden och att 

Studiefrämjandets logga finns med på inbjudan. Vidare uppger Susan att vi nu fått 

Studiefrämjandets prislista för hyra av lokaler i Finntorp, vilken styrelsen tagit del av.   

 

§ 13   Genomgång av WordPress (hemsidan) 

  

Susan och Karin gick igenom hur WordPress fungerar och visade hur man lägger upp en inbjudan 

till Cockerpromenad på hemsidan.  
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§ 14 Nästa möte 

  

 Nästa styrelsemöte den 4 februari kl. 13.00 hos Gunilla Schuber  

  

           § 15 Avslutning 

 

 

 

 

2023-01-19 

 

 

______________________   _____________________   _____________________  
 

Carina Ohlander Susan Thorin Birgit N Westlund 

Mötesordförande Sekreterare Justerare 

 


