Årsmötesprotokoll vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige.
Mötet hölls 080329 kl. 11.00 i Högmåla Bygdegård.
§1. Mötet öppnades av Petra Johansson.
§2. Fastställande av röstlängd.
§3. Torbjörn Augustinsson valdes till mötesordförande.
§4. Dagordningen godkändes.
§5. Bert Andersson valdes till mötessekreterare.
§6. Mats Andersson och Conny Landberg valdes till justeringsmän.
§7. Mötet beslöt om närvaro och yttranderätt för andra än JIS medlemmar.
§8. Mötet hade blivit utlyst genom forumet och e-post till medlemmar.
§9. Genomgång av verksamsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslut med balans och resultaträkning
godkännes.
§10. Revisionsberättelsen godkändes.
§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Verksamhetsplanen godkändes.
§13. Beslut om medlemsavgift för 2008. Avgiften är 200kr. För familjemedlem
boende på samma adress är avgiften 100 kr.
§14. Till ordförande valdes Andreas Sundgren
§15. Till styrelse valdes:
Petra Johansson
Bert
Andersson
Maria Mullersdorf
Ulf
Westlund
Larissa Håkansson
Yvonne Schwermer-Herngren
Ersättare:
Christer Järlgren
Mats
Andersson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 2 år
nyval 2år
nyval 2 år.
omval 1 år
nyval 1 år

omval 1 år.

§16. Till valberedning valdes:
Jenny Furenbäck
Isak Träffe

Sammankallande

§17. Val av revisor:
Torbjörn Augustinsson
§18. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§19. Övriga frågor:
a, SSRK och SKK skall medverka på Game Fair på Tullgarn.
Dom vill ha ett samarbete med JIS där för att kunna genomföra
tävlingar och uppvisningar. Mötet tyckte att det var ett utmärkt
tillfälle att visa upp våra jaktspaniels. En arbetsgrupp kommer att
bildas och Petra Johansson ansvarar för detta i styrelsen.
b, Scandinavien Spaniel Championship är en tävling som är tänkt
att anordnas under 2008. SSRK hs är arrangör tillsammans med JIS.
En skrivelse har gått till Brittiska och Danska kennelklubben om
medverkan.
c, Christian Dokken förde fram ett förslag om Hubertusjakt.
En intressant form av jakt där jägaren bedöms mer än hunden,
en jaktform som är stor i Europa men är ganska okänd i Sverige.
Årsmötet beslöt att styrelsen får undersöka detta om detta kan vara
genomförbart för oss.
d, Torbjörn Augustinsson informerade om SSRK-hs syn på JIS.
Det finns en målsättning att JIS skall bli fullvärdiga medlemmar
i SSRK. Tyvärr är springerklubben emot att JIS skall bli fullvärdiga
medlemmar. Cockerklubben har glädjande nog helt andra åsikter och
ser gärna att JIS blir fullvärdiga medlemmar för att kunna ta tillvara den
stora kunskap som finns i JIS.
Årsmötet tyckte att frågan om vårt medlemskap skall tas upp på
SSRK fullmäktige.
e, Paul A informerade om hundar som är registrerade i SJR stamtavla
kan få hundarna registrerade i SKK. Ett arbeta har påbörjats av SKK
att man utan problem skall kunna överföra hundar från SJR till SKK.

f, Årsboken: en årsbok kommer att delas ut gratis till alla medlemmar i JIS.
Den är tänkt att spegla spanielåret med olika reportage och en massa
matnyttigt för oss spanielägare och JIS-medlemmar.
Den kommer i fortsättningen att delas ut till de fullbetalande
medlemmarna i JIS. En kanonfin bok där mycket arbete är nerlagt
av i första hand Paul Andersson och Maria Mullersdorf.
Årsmötet tackade dessa för deras fina insats med årsboken.
En hälsoenkät och inbetalningskort medföljer årsboken som nu
skickas ut till alla medlemmar.
§20. Ordförande avslutade mötet.

Justerat:

Conny Landberg

Mats Andersson

