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Föregående mötesprotokoll 2020-09-15  
Föregående mötesprotokoll 2020-09-15 är justerat och klart, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
Inkommande och avgående skrivelser 
Medlemsstatistik: Styrelsen konstaterar glädjande att avdelningen är tredje största i landet 
med 105 medlemmar. 
Restriktioner från FHM: Nya restriktioner har kommit sedan 24/11 att endast 8 personer får 
vara samlade på samma plats. Vi följer utvecklingen och får återkomma om vi ska skjuta upp 
eller hålla digitalt årsmöte. 
Motion till CSKs årsmöte: Motion är inskickad 20/11 till årsmötet 2021. 
Bluffmail till CSV: Många bluff fakturor och mail är i omlopp, och vår kassör har erhållit en 
sådan faktura på ett ansenligt belopp. Vi är uppmärksamma och svarar aldrig på dessa. Då 
bekräftar vi att vi finns, och de kommer återkomma. Bara att ignorera, men vi måste vara 
uppmärksamma på alla fakturor eller krav som kommer in. 
 
Ekonomisk rapport 
Ordförande, sekreterare och kassör avstår sitt arvode a 400 kr under 2020. 
 
Kurser 
Trimkurs 
Trimkursen fick inställas med kort varsel, när de nya restriktionerna från FHM kom. 
Viltspårkurs  
Ingen planerad för närvarande. 
 
Aktiviteter 
Ögonlysning  
Ingela har varit i kontakt med Eva Gustavsson, som vill vänta och se till hösten. 
Familjedag Järavallen 13/5 hoppas vi att kunna genomföra beroende på restriktionerna. 
Promenader och hundbad återkommer vi med till sommaren. 
Uppfödarträff/föreläsning läggs på framtiden, då vi följer hur det blir med restriktionerna. 
Höstträff Järavallen 18/10  
Många hussar och mattar med glada cockrar kom, och det blev en trevlig dag med avstånd 
både vid promenaden och vid grillen/fikat. Lite utställningsträning hanns också med. 
 
 
 
 



Årsmöte 2021 
Årsmöte 28/2 2021 klockan 13.00 Tofta kyrkas församlingsgård. 
Styrelsen återkommer om det kan bli ett fysiskt möte, förskjutet eller ett digitalt.  
 
Då valberedning saknas tar styrelsen tacksamt emot namn på personer som skulle kunna 
tänka sig att vara med i vårt glada gäng i styrelsen! 
 
Utställning 1/8 2021 
Plats och domare är bokade. 
 
Samarbete Spanielklubbarna 
Inga inbjudningar inkomna. 
 
Hemsida/Facebook 
Marie ska lägga in julmotiv på hemsidan och önska GOD JUL! 
Åsa lägger in hälsning på Facebook. 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir 28/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


