Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige
Mötet hölls 2013-04-06 i Väla kursgård
§1. Mötet öppnades av Christian Dokken
§2. Fastställande av röstlängd.
§3. Conny Landberg valdes till mötesordförande.
§4. Dagordningen godkändes med kompletteringar med 9b och 10b.
§5. Styrelsen anmälde Carina Greiff Andersson till mötessekreterare.
§6. Malli Stoltz och Anna-Victoria Ingemarsdotter 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. JIS gick med ett litet överskott 2012.
§9b. Bert läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna hade förslag på att den nya styrelsen ska
se över hur klubben ska hantera utgifter som representation, gåvor, markhyra och
viltkostnader. Det finns idag inga klara riktlinjer för detta. Revisionsberättelsen godkändes
och styrelsen fick i uppdrag att upprätta en policy för ett enhetligt sätt att förvalta och hantera
klubbens resurser i form av pengar i olika situationer.
§10. Verksamhetsplanen godkändes med diskussion om man eventuellt ska anordna ett
hälsoseminarium under 2013 i stället för det som fick ställas in 2012 på grund av för få
anmälningar. Styrelsen fick i uppdrag att diskutera hur frågan ska hanteras 2013.
§10b) Bert gick igenom förslag på budget för 2013 och denna godkändes.
§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2013. Avgiften är 200 kr och för
familjemedlem boende på samma adress är avgiften 100 kr. Uppfödare kan anmäla
valpköpare som medlemmar för 100 kronor. Årsavgiften skall gälla jaktåret 1 juli-30 juni. JIS
växer och hade vid årsmötet 135 medlemmar.
§13. Till ordförande valdes Christian Dokken
§14. Till styrelse valdes följande:
Ledamöter:

Bert Andersson omval 2 år
Jenny Furenbäck nyval 2 år
Sandra Jonsson nyval 2 år
Biggan Elofsson fyllnadsval 1 år

Carina Greiff Andersson kvar 1 år
Catharina Lundberg kvar 1 år
Suppleanter:

Catharina Wiberg nyval 1 år
Bengt Magnusson nyval 1 år

§15. Val av revisorer:

Petra Johansson kvar 1 år
Leif Bromeé omval 1 år

§16. Valberedning:

Anna-Viktoria Ingemarsdotter kvar 1 år, sammankallande
Elsebeth Bergqvist Nyval 2 år

§17. Inga motioner/frågor hade inkommit till årsmötet.
§18. Övriga frågor
Christian redogjorde för JIS kontakter med SSRK Västra, med anledning av SSRK Västra
kom att ordna spanielfältprov samma helg som JIS ordnade Hubertus-KM och därefter
diskuterat händelsen i SSRK Västras styrelse där man ser på JIS som ”konkurrerande
verksamhet”. Det tyckte JIS styrelse var olyckligt och JIS ordförande Christian Dokken har
därför fått i uppdrag att agera. Årsmötet anser att JIS styrelse bör verka för att JIS
arrangemang som Hubertus-KM och workingtests och ger styrelsen i uppdrag att verka för att
JIS arrangemang kommer med i SSRKs provprogram för att undvika kollisioner i framtiden.
Vid ett styrelsemöte beslutades att medlemmar i JIS som vinner SM ska premieras. Eftersom
de båda vinnarna Petra Johansson och Elisabeth Persson inte kunde vara med på årsmötet så
hade Bert i förväg skickat dem varsin blomstercheck på 250 kr.
Det diskuterades sedan om JIS kan göra något för att hjälpa till och göra prisutdelningarna på
SM större och bättre? Ska vara ordentliga och fina priser. Det är också svårt att få avdelningar
att arrangera SM, kan JIS hjälpa huvudstyrelsen att arrangera SM? Årsmötet gav styrelsen i
uppdrag att arbeta för att JIS ska hjälpa SSRK HS att arrangera Spaniel SM.
Vinnaren av JIS fototävling blev Catharina Wiberg. Två kom Axel Eschenburg och trea kom
Ida Bergström.
Styrelsen har diskuterat om JIS ska ta fram en etikpolicy och Christian redogjorde för ett
utkast hur det skulle kunna se ut. Årsmötet tyckte att det var ett bra förslag och gav styrelsen i
uppdrag att ta fram en etikpolicy.
Anne Imeland och Olle Johannisson avtackades efter många års arbete i JIS styrelse.
På SSRKs funktionärsträff den 13-14 april deltar Christian Dokken och Anna Lindholm.
Christian kommer att vara med på spanieljakten och Anna kommer vara med och diskutera
avelsfrågor.
§19. Ordförande tackade för det gångna verksamhetsåret och avslutade mötet.

Justerat:

Malli Stoltz

Anna-Victoria Ingemarsdotter

Conny Landberg

Carina Greiff Andersson

