Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige
Mötet hölls 2012-03-24 kl. 11.00 i Högmåla Bygdegård
§1. Mötet öppnades av Olle Johannisson
§2. Fastställande av röstlängd.
§3. Olle Johannisson valdes till mötesordförande.
§4. Dagordningen godkändes med ändring av § 12 där medlemsavgiften ska vara för 2012.
§5. Styrelsen anmälde Carina Greiff Andersson till mötessekreterare.
§6. Conny Landberg och Paul Andersson valdes till justeringsmän.
§7. Mötet beslöt om närvaro och yttranderätt för andra än JIS medlemmar.
§8. Mötet fann att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst.
§9. Genomgång av verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen och årsbokslut med
balans och resultaträkning godkändes. En diskussion om arbetet med RAS-data fördes och
mycket beröm ska ges till alla som varit inblandade i det arbetet. Jörgen Norrblom har fått ett
tack från klubben. Bert Andersson har arbetat hårt med att föra över räkenskaperna till ett nytt
datasystem.
§10. Revisionsberättelsen godkändes.
§11. Verksamhetsplanen godkändes efter komplettering av att JIS ska aktivt för att få fler
jaktprov i landet och erbjuda hjälp till avdelningar som idag inte anordnar spanielprov.
Paul Andersson berättade om förslaget om verksamhetsklubb som kommit från SSRK under
året. JIS har gett ett positivt remissvar till SSRK på detta förslag. Det är av betydelse för oss
att man öppnar för att så kallade verksamhetsklubbar (t.ex. JIS) kan ha egna röster till
fullmäktige. Vissa rasklubbar är dock skeptiska till förslaget så vi vet inte hur det kommer att
gå. Förslaget skulle inte göra att avdelningarna försvinner.
§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§13. Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2012. Avgiften är 200 kr och för
familjemedlem boende på samma adress är avgiften 100 kr. JIS växer och har nyss passerat
100 medlemmar. Årsavgiften skall gälla jaktåret 1 juli-30 juni.
§14. Till ordförande valdes Christian Dokken.
§15. Till styrelse valdes följande:
Ledamöter:

Carina Greiff Andersson omval 2 år
Chatarina Lundberg nyval 2 år
Anne Imeland nyval 2 år
Olle Johannisson fyllnadsval 1 år

Paul Andersson fyllnadsval 1 år
Bert Andersson kvar 1 år
Suppleanter:

Hans Sjöblom nyval 1 år
Bengt Rödseth nyval 1 år

§16. Val av revisorer:

Petra Johansson omval 2 år
Leif Bromeé nyval 1 år

§17. Valberedning:

Biggan Elofsson omval 2 år
Anna-Viktoria Ingemarsdotter kvar 1 år

§18. Inga motioner/frågor hade inkommit till årsmötet.
§19. Övriga frågor:
Det är ett problem att klubben inte har något att säga till om vi inte pratar via en rasklubb.
Olle berättade att i alla fall utom ett har SSRK gått på vår rekommendation vad gäller
dispenser i avelsfrågor. Vi får frågan när det gäller jaktvarianterna från rasklubbarna och vi
följer SKKs rekommendationer.
Paul Andersson gav efter önskemål information om den nya jaktklubben för spaniel och
retriever för sådana som vill jaga tillsammans med särskilt syfte att stödja spaniel och
retrieververksamheten. Generar pengar till SRRKs provverksamhet, A-prov för retriever och
spanielprov. Enligt budgeten skulle överskottet skulle kunna bli ca 150 000 kronor per år.
Jaktmedlem 1000 kr årsavgift och max 100 medlemmar, stödmedlem ca 300 kr.
Uppfödarmedlem 3000 kr, eller 1000 kr om man håller öppen träningsdag för klubbens
medlemmar. Pengarna skulle hjälpa till att höja statusen på SM och kringarrangemang. Ett av
målen är att köpa jakter sent på säsongen för medlemmarna. Danmark har detta på
retrieversidan och det fungerar bra. Minst 1/3 till ena ”sidan” och man ska kunna säga om
man främst vill ge medlen till spaniel- eller retrieververksamheten. Mål att ge fler jakt- och
provtillfällen och inte förstöra de tillfällen som finnsredan idag.
§20 Ordförande tackade för det gångna verksamhetsåret och avslutade mötet.

Justerat:

Conny Landberg

Paul Andersson

