Verksamhetsberättelse för Cockerpoo Sverige 2011-05-28 – 2012-06-30

Styrelsen
I styrelsen har följande personer ingått:
Ordförande Agneta Nordell t.o.m. 19 februari, därefter Carin Westin
Sekreterare Ingrid Ahlén t.o.m. 19 februari, därefter Johanna Lindberg
Kassör Helene Berglund t.o.m. 19 februari, därefter Solweig Byström
Vice kassör Erling Nordell
Övriga styrelseledamöter Jane Nord, Carola Nyström, Annette Nilsson, Karin Lannerhall, Dagmar
Hubert samt Lotta Sörensen ( från 19 februari ),
Revisor Solweig Byström t.o.m. 19 februari, därefter Torbjörn Bodare

Styrelsen har haft sju protokollförda möten via internetuppkoppling (Skype), samtliga under perioden
januari – juni.
Avgifter
Medlemsavgiften har varit
175: -/ år inkl medlemstidningen som e-tidning, samt 1 registrering av hund nr 1 + stamtavla
225: -/år inkl medlemstidning som papperstidning, samt 1 registrering av hund nr 1+ stamtavla
Registrering från hund nr 2 osv samt stamtavla 50: -/hund
Valpkullsregistrering för uppfödare samt stamtavla 25: -/valp
Föreningstidning i pappersformat 50: -/år
Medlemsantal
Föreningen har idag 331 medlemmar, varav 159 är betalande huvudmedlemmar och 172 är
familjemedlemmar. Motsvarande i slutet av det förra verksamhetsåret var 191 medlemmar (142 resp
49), vilket tydliggör den tillströmning vi observerar.

Föreningstidningen Cockerpoo
Tre tidningar har kommit ut under perioden, varav de två första skickades som e-tidning respektive
papperstidning. Den tredje tidningen trycktes och skickades ut till alla medlemmar för att
uppmärksamma att föreningen nu fyller fem år. Denna tidning var därför mer omfattande än de
övriga. Styrelsen beslutade under våren att vi i fortsättningen ska komma ut med fyra nummer per
år. Vi blir därmed momsbefriade på alla kostnader som har med våra tidningar att göra, t.ex.
tryckning och porto.
Ansvarig utgivare har varit Jane Nord och Beatrice Jansson har ansvarat för layout.

Träffar
Detta verksamhetsår inleddes med sommarträffen 2011 i Iggesund. Carola och Niklas Nyström
ansvarade för programmet och alla förberedelser. Träffen var mycket lyckad, med sedvanliga och
uppskattade tävlingar och prisutdelningar för våra hundar. Veterinär Inger Jansson höll en mycket
bra föreläsning bl.a. om tandvård och om ögonsjukdomar som kan förekomma hos våra hundar.
Trots det relativt långa avståndet för många deltog ca 30 människor och 20 hundar i träffen.
Under året har vi haft lokala träffar i Stockholm, Alingsås samt Iggesund. Sedan tidigare har beslut
fattats om att ekonomiskt stöd kan ges till dessa träffar, tex för förtäring och föreläsare. Det har ännu
bara utnyttjats i begränsad omfattning, men möjligheten finns som en sätt att utveckla de lokala
träffarna.
Hemsidan, CockerpooForum, Facebook samt nyhetsbrev
Under året har vi fått en ny hemsida. Tack vare att den är lättare att använda kan vi också hålla den
mer uppdaterad än tidigare. Webbmaster är Carola Nyström.
Vårt CockerpooForum används mycket för att berätta, ställa frågor och svara om allt som gäller våra
hundar. Förutom detta har vi också en aktiv Facebookgrupp med ca 90 deltagare. Nyhetsbrev skickas
via e-post till alla medlemmar några gånger per år.
Valpförmedlingen
Föreningens har två valpförmedlare; Jane Nord (Stockholm med omnejd) och Lotta Sörensen (västra
och södra Sverige). Mängden förfrågningar ökar ständigt, inte bara från Sverige utan även från
Norge, Finland, Danmark samt Estland. Efterfrågan är klart större än det antal valpar som finns att
förmedla.
En farhåga i detta är att det kan finnas uppfödare som ser en chans att tjäna pengar och därför
struntar i våra avelsråd. Vi måste därför arbeta för att sprida kännedom om vår förening och att
blivande köpare ska efterfråga valpens stamtavlor. Det ökar möjligheten för en fortsatt hög kvalitet
på vår avel .
Hundregister
Tack vare vårt register kan vi ha koll om några allvarliga sjukdomar skulle dyka upp. Det ger oss också
möjlighet att lämna viktig information till de som vill avla och då måste försöka undvika inavel.
Agneta Nordell har ansvarat för hundregistret t.o.m. maj och beslut har fattats att Sari VAlexandersson tar över detta efter sommaren. Under övergångsperioden sköts uppgiften av Carola
Nyström. Registret omfattar idag drygt 282 hundar (209 vid utgången av förra verksamhetsåret).
Webbshopen
Via vår webbshop har ett antal dekaler beställts och levererats under året.

För Cockerpoo Sveriges styrelse

Carin Westin, ordförande

