Verksamhetsberättelse för Cockerpoo Sverige 2012-07-01 –
2013-06-30
Styrelsen
I styrelsen har följande personer ingått:
Ordförande Carin Westin
Sekreterare Johanna Lindberg
Kassör Solweig Byström
Övriga styrelseledamöter Jane Nord, Carola Nyström, Annette Nilsson, Maria Kristiansson,
Karin Lannerhall samt Sari Alexandersson
Revisor Torbjörn Bodare
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten, samtliga via internetuppkoppling (Skype).

Avgifter
Våra avgifter för medlemskap och hundregistrering har varit oförändrade mot tidigare år,
med ett undantag: För de valpuppfödare som önskar bjuda sina valpköpare på medlemskap
kostar det numer bara100 kr för ett medlemskap inkl. valpregistrering och stamtavla (50
kr extra för papperstidningar).

Medlemsantal
Föreningen har idag 436 medlemmar, varav 211 är betalande huvudmedlemmar och 225 är
familjemedlemmar. Motsvarande i slutet av det förra verksamhetsåret var 331 medlemmar
(159 resp. 172).

Föreningstidningen Cockerpoo
Fyra tidningar har kommit ut under perioden, varav tre har skickats som e-tidning
respektive papperstidning. Den fjärde tidningen skickades ut som papperstidning till alla
medlemmar. Våra medlemmar har blivit mycket mer aktiva med att skicka in artiklar till
tidningarna, som därmed fått ett mer varierande innehåll med många trevliga och roande
berättelser.
Ansvarig utgivare har varit Jane Nord. Arbetet med layout har mot en ersättning utförts av
en icke medlem.

Träffar
Detta verksamhetsår började i samband med sommarträffen 2012 i Varberg när vi samtidigt
firade föreningens 5-årsjubileum. Annette Nilsson ansvarade för programmet och alla
förberedelser. Träffen var mycket lyckad, med sedvanliga och uppskattade tävlingar och
prisutdelningar för våra hundar. Pia Myrseth, hundinstruktör och hundpsykolog på Hundens
Hus i Göteborg föreläste om hur hundar kommunicerar med varandra. Jeanette Andersson
med hund visade olika agilityövningar som vi sedan fick prova på. Sammanlagt deltog ca 80
medlemmar och 50 hundar i träffen.
Under året har vi haft lokala träffar på flera håll i landet, inte bara på de sedan tidigare
inarbetade orterna.
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Hemsidan, CockerpooForum, Facebook samt nyhetsbrev
Hemsidan har utvecklats och förbättrats under året och blivit mer interaktiv. Vi har nu
flera kontaktformulär där man bla. kan anmäla sig som medlem och anmäla sin hund eller
valpkull till hundregistret. Man har även kunnat anmäla sig till årets sommarträff via
hemsidan. Webbmaster är Carola Nyström.
Arbetet med att uppdatera och förbättra hemsidan pågår ständigt och vi behöver fler
personer som vill hjälpa till med detta.
Vårt CockerpooForum används för att berätta, ställa frågor och svara om allt som gäller
våra hundar. Förutom detta har vi också en aktiv Facebookgrupp med ca 200 deltagare.
Nyhetsbrev skickas via e-post till alla medlemmar några gånger per år.

Valpförmedlingen och uppfödare
Föreningen har två valpförmedlare, Jane Nord och Lotta Sörensen. Mängden
förfrågningar ökar ständigt, inte bara från Sverige utan även från andra nordiska länder.
Efterfrågan är klart större än det antal valpar som finns att förmedla.
För att finnas med på hemsidans uppfödarlista kräver vi numer att tiken är hälsoundersökt
och ögonlyst i enlighet med våra rekommendationer. Vi märker att valpköparna blivit mer
medvetna och efterfrågar nu allt oftare valpar efter hälsoundersökta föräldrar. Detta ser vi
som mycket positivt eftersom det kommer att på sikt hålla vår fantastiska rasmix friskare.

Hundregister
Tack vare vårt hundregister 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. Föreningen arbetar därför aktivt med att få så många hundägare
och valpuppfödare som möjligt att registrera sina hundar.
Anna Ahlgren tog under hösten 2012 över arbetet med hundregistret. Registret omfattar
idag ca 400 hundar (282 vid utgången av förra verksamhetsåret).
Vi har fått en förfrågan från Norges cockerpooförening om att registrera även deras
hundar. Styrelsen har beslutat att mot en avgift hjälpa dem med det tills de själva kan ta
hand om registreringen.
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För Cockerpoo Sveriges styrelse
Carin Westin, ordförande

