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Föregående mötesprotokoll 2021-11-04  
Föregående protokoll 2021-11-04 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Inkommande och avgående skrivelser 
Ingrid meddelar att inget material är inskickat till CT nr 1/2022. 
Protokoll 2021-11-04, 2022-02-27, årsmötesprotokoll och handlingar kommer 
insändas till CSK så fort de är justerade. 
Ingela meddelar att avtackning av samtliga i styrelsen kommer ske med blombukett, 
samt avtackning även av Karl-Axel Johansson och Ann-Britt E Westerdahl som 
arbetat i styrelsen och engagerat sig i många år i olika sammanhang.  
På årsmötet kommer med all sannolikhet Cocker Sydväst läggas vilande, då inga 
nya namn inkommit till styrelsen. 
 
Ekonomi 
Balans-, resultaträkning och bokslut godkänns, och är skickade till revisorer för 
revision.  
Revisionsberättelse har inkommit från revisorer och är godkänd. 
Ingrid kommer inhandla en eller två stora plastbackar till alla pärmar. 
                
Årsmöte 
Verksamhetsberättelse 2021 godkänns och justeras. 
Aktivitetsplanering 2022 godkänns.  
 
Utställning 2022  
Tid, plats, domare måste underrättas. 
Plats är ej bokad, men Ingela får ta kontakt med domaren och avboka, och meddela 
att vi är mycket ledsna över det som skett. 
 
Avveckling av Cocker Sydväst 
Vandringspriser:  
Efter diskussion beslutas att de som har flest inteckningar i de olika 
vandringspriserna ska få behålla priset för alltid. Pärmarna med vinnarna behåller vi 
om CSV skulle komma igång igen, och då kan man köpa nya VP. 
BIS utställning Efter lottdragning mellan Anne Gunnarsson och Karin Staaf, som 
båda vunnit BIS tre gånger med två olika hundar, föll lotten på Karin som kommer få 
keramik cockern levererad till sig. 
Cocker Race vuxen  
Flest inteckningar har Marie Johansson som får behålla priset för alltid. 
Cocker Race valp  
Flest inteckningar har Magnus Hermansson, som kommer få priset levererat till sig.  



Övriga priser, material och förbrukningsartiklar 
CSV kommer tillfråga Cocker Sydost och CSK om de är intresserade av att överta 
något av materialen och grejerna, t ex rosetterna.  
Placeringshundarna i plexiglas kommer förvaras hos Åsa Bengtsson t v. 
Ingrid kommer sammanställa allt som har med sekreterarmaterial att göra, och ska 
ladda ner allt på USB. Övrigt material är slitet och kommer avyttras efter hand. 
CSK får ge besked var och vem som ska ta hand om förvaring av allt material som 
blir kvar. 
 
Mötet avslutas 
Ordförande tackade för ett konstigt och samtidigt vemodigt möte och förklarade det 
avslutat. 

Samtliga närvarande ledamöter erhöll en underbar tulpanbukett. 

 


