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Samarbete med Studiefrämjandet: I nuläget är det inte aktuellt
då vi kommer ha omstrukturering inom klubben. Ber att få
återkomma om det blir ändring.
Jaktkursen börjar den 26 april kl. 18-21 på Revinge med Dennis
som instruktör, 6 ggr och 750 kr kostar kursen. I dagsläget är det
två anmälningar.
Dennis har blivit tillfrågad att ha kursen på helger men är inte
intresserad av detta.
Viltspårskurs för nybörjare startar den 1 april med Annika
Berntsson som instruktör, 4 ggr och 1200 kr. I nuläget har vi två
anmälda.
Vi har medlemmar som tycker det är för dyrt och vi kommer att ta
hänsyn till detta till nästa gång.
Det kommer inte att bli någon trimkurs som planerat. Information
kommer på hemsidan och Facebook att trimkurs startar om
intresse finns. Helena och Anna-Karin kommer att vara
instruktörer, kostnad 500 kr. Plats är ännu inte bestämt.
Järavallen/Familjedag på Järavallen 1
Vi träffas på Kristi Himmelfärds dag den 25 maj och vi håller på
mellan kl. 11-14. Det blir lotteri, tipspromenad, visning av
nose-work och hur detta går till. Korv med bröd kommer att bjudas
av CSV.
Utställning 2017 Biljett till Dusko Piljevic kommer att bokas av
CSV.
Ingela är inkallande ringsekreterare. Förfrågan kommer att
mailas till Lotta Svensson som skrivande ringsekreterare.

Den svarta cockern på hemsidan skall plockas bort som finns bl.a.
på första sidan, enbart Cockerklubbens logga skall finnas.
Skall det göras större ändringar eller justeringar skall det
samrådas med styrelsen då medlemmar har haft synpunkter på
cockern.
Både hemsida och FB fungerar utmärkt.
SKKs organisationsutredning, enkät - det är rent för omfattande
och stort att sätta oss in i, vi överlåter detta till CSK
Uppfödareträffen är inställd pga sjukdom. Vi försöker på nytt till
hösten.
Vi har fått förslag från en medlem om föreläsning innan BPH.
Eftersom vi har anordnat BPH tidigare och båda gångerna har vi
varit i Bjuv och Ken Lundahl som kontaktperson kommer vi att
fortsätta samarbetet.
Nästa möte blir den 16 maj kl. 18.30 på Evidensia i
Staffanstorp.

