SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige
Plats:

Sammanträdesdatum

2014-08-06
Telefonmöte

Beslutande:

Christian Dokken
Bert Andersson
Biggan Elofsson
Jenny Furenbäck
Catharina Wiberg
Anna-Viktoria Ingemarsdotte

Suppleanter:

Bengt Magnusson
Elisabeth Persson
Mette Franek

nummerföljd på mötet

3

Anmält förhinder:
Adjungerad:
Utses att justera:

Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Biggan Elofsson
Ordförande:
…………………………………………….
Christian Dokken
Justerare:
………………………………………….…
Bert Andersson

§ 52 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§53 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för mötet.
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§54 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§55 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes
§56 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§57 Rapport från kassören.
Ekonomin ser bra ut.
Vi är i dagsläget 105 medlemmar
§58 Tullgarn
Christian rapporterar från dagarna, de beställda Beachflaggorna dök inte upp som planerat
till Tullgarn men väl till Jaktmässan i Ullared. En flagga finns i dag hos Biggan och en
flagga finns hos Lollo o Frasse.
Mötet Beslutar att flaggorna ska förvaras hos Christian Dokken o hämtas ut vid behov.
§59 Hemsidan
Allt rullar på som vanligt, SM sidan öppnad och är länkad från SSRK HS hemsida
§60 Hälsa och Avel
Rasdokumenten är klara för både Jaktspringer och Jaktcocker båda dokumenten är även
inskickade till SSRK HS avelsansvarig och resp rasklubb. Styrelsen tackar Biggan för
hjälpen med att sammanställa dokumenten.
§61 Spaniel SM 2014
Sponsringen till prisbordet rullar på, det är inte så många som inkommit med ekonomisk
sponsring ännu.
Biggan tar på sig att ordna med årets domargåvor
Christian har varit i kontakt med Catharina Lundberg som enl uppgift har läget under
kontroll ang luncher, middag o s v
Ana-Viktoria kollar upp huruvida Eliza Kajanus även skriver ett reportage till Apportören.
Bert håller i trådarna när det gäller funktionärer.
Styrelsens beslutade att inga reseersättningar utgår till funktionärer, däremot bjuds
samtliga funktionärer på lunch o fika.
§62 Genomförda och kommande aktiviteter
Det som finns i Kalender på Hemsidan är under kontroll, Cinna tar kontakt med Catharina
Lundberg ang kursen på Gesta gård i aug.
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Planering för en instruktörsutbildning diskuterades och Cinna tog på sig att fortsätta
planera för hur en sådan kan se ut.
§ 63 Övriga frågor
Årsmötet, två förslag har inkommit från Säffle. Styrelsen vill ha in några fler förslag.
Biggan tar på sig att kontakta Frasse om prisuppgifter för Väla Gård och Cinna kollar upp
referenser och prisuppgifter för Sjöön.
På JiS Facebook sida har förfrågan om försäljning av västar kommit upp, Cinna tar på sig
att kontakta Helene Petterson (som kom med förslaget) med tanke på modeller och Mats
Adersson för priser.
§64 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 25 september kl 18:00
§65 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Sidan 3 av 3
Justerandes signatur








