Protokoll 2007-11-04
Ärende: Uppstartande Styrelsemöte för SpanielPoo Sverige
Datum: 2007-11-04
Tid: 10.00
Plats: Hemma hos Agneta i Gävle
Närvarande: Agneta Nordell
Jane Nord
Carola R Nyström
Johanna Lindberg
Helene Berglund
§ 1. Agneta hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat
§ 2. Agneta valdes till ordförande för mötet
§ 3. Johanna valdes till sekreterare för mötet
§ 4. Föreningens namn fastställdes till SpanielPoo Sverige
§ 5. Föreningens stadgar godkändes
§ 6. Mötet beslutade om följande interimsstyrelse som sitter fram till första ordinarie årsmöte
sommaren 2008:
Ordförande Jane Nord
Vice ordförande Agneta Nordell
Kassör Helene Berglund
Sekreterare Johanna Lindberg
Vice sekreterare Elisabeth Jeppson
Ordinarie ledamot och Kanslist Carola R Nyström
Ordinarie ledamot Lotta Sörensen
Suppleant Camilla Edenschiöld
Suppleant Niklas Nyström
Dessutom valdes Erling Nordell till Revisor
Valberedning får vi alla hjälpas åt med att rekrytera bland nya medlemmar.
§ 7. Medlemsavgifterna diskuterades och följande årsavgift beslutades
Medlem 100 kr
Hel familj 150 kr
Medlemsavgiften betalas per kalenderår

§ 8. Registreringsavgiften diskuterades och följande beslutades:
Registrering av hund 50 kr
Registrering av valpkull 25 kr/valp
Registreringsavgiften är en engångsavgift.
Registrering är gratis fram till årsmötet 2008.
§ 9. Ansvarsområden förutom styrelseuppdrag fördelas tills vidare ungefär såhär:
Medlemsregister, hundregister, stamtavlor, blanketter - Carola
Redaktör för tidningen – Camilla med hjälp av Helene och Lotta
Tryckning och utskick av tidningen – Camilla och Jane
Avel och uppfödning – Jane, Agneta, Elisabeth
Valpförmedling, omplacering – Johanna Lanserius
Hälsofrågor, genetik, sjukdomar, undersökningar – Agneta och Jane
PR, reklam – Helene och Lotta
Föreläsningar, kurser och aktiviteter – Helene
Webansvarig – Anne-Li (vid uppstarten) och Carola
Forum kopplat till websidan - Johanna
§ 10. Carola har arbetat fram en logga och blanketter, stamtavla, registreringsbevis,
medlemskort etc som vi kommer att använda, arbetet med detta fortsätter.
§ 11. De renrasiga hundar som kommer att finnas med i vårt register ska ges möjlighet att
vara anonyma, men avelsansvarig ska ha tillgång till hundens reg.nr. i SKK för att kunna
kontrollera ev. ärftliga sjukdomar.
§ 12. Registreringskod har diskuterats och Agneta har tagit fram ett förslag. Troligtvis
kommer vi att ha ett blandrasregister och ett renrasregister. Hundregistret kommer att vara låst
till vidare.
§ 13. Medlemstidning 4 ggr/år i pappersformat storlek A5 är önskvärt. Camilla ställer upp
som ansvarig för denna, men vi vill ha hjälp av fler som vill skriva i tidningen. För att hålla
kostnaderna nere kommer vi att skriva ut och kopiera den själva och hjälpas åt vid utskicken.
Jane och Camilla har pratat om detta. Vi diskuterade även att ta in annonser i lagom mängd
och endast ”bra” annonser. Agneta kommer att skriva om ögonsjukdomar i första tidningen
som vi planerar att ge ut i januari 2008.
§ 14. Ett litet informationshäfte att låta uppfödarna dela ut till sina valpköpare tycker vi vore
en trevlig service. Camilla kommer att sätta ihop ett sådant med hjälp av fakta från Agneta
och Jane.
§ 15. Valpförmedlingen har hittills skötts av Johanna Lanserius Team Top Dog Cockerpoo.
Vi kommer att fråga henne om hon vill fortsätta med det arbetet. Vi frågar även om hon vill
vara en länk vid omplaceringar.
§ 16. Helene kommer att registrera SpanielPoo Sverige som en ideell förening, öppna ett
konto och därefter kommer vi att kunna ta in medlmesavgifter från nya medlemmar. Vi har i
nuläget ca 87 hundar registrerade på cockerpoo-sidan och ca 56 medlemmar i forumet och vi
hoppas att de flesta vill bli medlemmar i föreningen SpanielPoo Sverige. Vi välkomnar alla
spaniel-pudel-blandningar i föreningen och naturligtvis är även hundar från våra grannländer

välkomna att registrera sig och komma på våra träffar.
§ 17. Vi kommer att jobba för att synas mer och bli mer kända som blandras på olika sätt, bla
genom att driva ett seriöst avelsarbete och informera alla om de ingående rasernas ärftliga
sjukdomar. Just nu känner vi inte till att någon cockerpoo har fått en ärftlig sjukdom förutom
en som blev blind vid 13 års ålder, så vi vill fortsätta att hålla vår blandras så fri från ärftliga
sjukdomar som möjligt.
§ 18. Vi diskuterade vad man vill få ut av medlemskapet och kom fram till att försöka jobba
för att få till så mycket som möjligt av följande: tidning 4 ggr/år, sommarträffen, lokalträffar,
kurser, ungdomsläger, föreläsningar, rabatterbjudanden mm. Vi vill även ha in synpunkter
från medlemmar om vad de önskar ska hända i föreningen.
§ 19. Sommarträffen är ett lämpligt tillfälle att hålla föreningens årsmöten eftersom vi tror att
vid detta tillfälle är så många som möjligt samlade. Vi pratade om vad som ev kunde hända på
ett årsmöte och följande ideer kom fram: Kurser/föreläsningar i klippning, klickerträning,
viltspår, vardagsaktivering, lekar, tävlingar tex: SpanielPoo-race, roligaste frisyren, roligaste
cirkus-tricket mm. Lottförsäljning med fina priser.
§ 20. Vi ska försöka få tag på vänner och bekanta som är villiga att hålla kurser, föredrag mm
på sommarträffen utan betalning, endast mot mat och husrum. Det vore jättekul om några
medlemmar vill hålla en kortkurs eller ett föredrag i något spännande hundrelaterat ämne.
§ 21. Lotta har vid senaste sommarträffen raggat priser till tävlingarna och nu kommer vi alla
hjälpas åt med detta.
§ 22. Hemsidan och dess innehåll.
Anne-Li har haft cockerpoo-sidan fram tills nu dit många cockerpoo-ägare sökt sig. Hon
kommer att skapa en ny SpanielPoo-sida som hon kommer att överlämna till SpanielPoo
Sverige och det är vi mycket tacksamma för. Carola kommer att kontakta henne för att kunna
hjälpa till med skötsel och uppdateringar av hemsidan, men vi skulle behöva ha en intresserad
webmaster som kan åta sig ansvaret för hemsidan framöver.
Forumet kommer att vara kopplat till hemsidan.
Vissa delar av hemsidan och forumet kommer att vara tillgängliga endast för medlemmar i
föreningen.
Önskemål om ytterligare innehåll på hemsidan i framtiden är ungefär följande:
1. Länkar
2. Uppfödning och Avel
3. Frågelågan-kopplad till forumet
4. Hanhundssida
5. Valpförmedling (ev en typ av sida som i cockerklubben)
6. Presetation av styrelsen, kontakter, protokoll, stadgar
7. Tips& Råd
8. Medlemskap, blanketter för nedladdning
9. Minneslund
10. Lagar & Regler

11. Gästbok (länk till forumet)
12. Lokala ombud
13 Aktuellt (uppdateringar, nyheter)
14. Hälsa (info om samtliga sjukdomar och förebyggande)
15. Historia (även spanielns och pudelns historia)
16. Medlemmars egna bilder och berättelser
17. Webshop, försäljning av dekaler mm
18. Köpes/säljes annonser från medlemmar
19. Möjlighet att skicka vykort från hemsidan
§ 23. Datum för nästa styrelsemöte sattes till söndagen den 10 februari 2008 kl. 10.00 hemma
hos Helene i Uppsala.
§ 24. Agneta avslutade mötet och önskade alla lycka till med vår nya förening.

