SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige
Plats:

Sammanträdesdatum

2014-09-25
Telefonmöte

Beslutande:

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

Suppleanter:

Bengt Magnusson

Anmält förhinder:

Elisabeth Persson

Adjungerad:

Catharina Lundberg § 74

Utses att justera:

Bert Andersson

nummerföljd på mötet

4

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

§ 66 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 67 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för mötet.
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§ 68 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

4

§ 69 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 76
§ 70 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 71 Rapport från kassören.
Ekonomin ser fortsatt god ut
§ 72 Hemsidan
Inget nytt att rapportera
§ 73 Hälsa och Avel
Christian tar åter kontakt med Maria Köhlström Avelsansvarig på HS ang
svansproblematiken och hur JiS ska agera fortsättningsvis.
§ 74 Spaniel SM 2014
Jenny meddelar att sponsringen till prisbordet rullar på, vi har fått många fina priser.
Biggan meddelar att domargåvor är klara, katalog är provutskriven, diplom är klara,
sponsorerna ligger med på hemsian
Catharina Lundberg meddelar att ny information om luncherna i fält under provhelgen nu
finns på hemsidan. Logi och Supé bokas separat hos Bäckaskog, info finns sedan tidigare
på hemsidan
Anna-Viktoria ska ta bilder o skriva reportage till Apportören, deadline är 5 nov.
Bert har funktionärslistan och fyller på allt eftersom.
Christian meddelar att allt runt domarna är klart
Eventuella oklarheter ang SM helgen rapporteras snarast in till JiS Styrelse FB sida.
§ 75 Genomförda och kommande aktiviteter
Det som finns i Kalender på Hemsidan är under kontroll.
Hubertusjakten i Skåne blir av men för att jakten inte skulle ställas in har några ekipage
erbjudits att starta med mer än en hund.
JiS WT-cup 2015, kontaktgrupp Uppland har genom Catharina Lundberg meddelat att
dom är villiga att ta bollen.
§ 76 Remissvar gällande förslag till förändring i jaktprovsbestämmelserna spaniels
låsningsperioden 2017 – 2022
Styrelsen diskuterade remissen och enades om att § 2 Klassindelning och § 4 Fältprov
Upplägg och genomförande skulle kvarstå på samma sätt som i dag.
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Beslutades att Biggan skickar in JiS svar på remissen till HS med kopia till
Spanielansvarig i HS
§ 77 Övriga frågor
Årsmötet; Per Froststråle har fått på sig till nästa styrelsemöte att ta fram prisuppgifter för
Väla Gård (som har sålts men som ska drivas på ungefär samma sätt) Cinna hade inte fått
fatt på någon kontaktperson på Sjöön ännu men fortsätter fram till nästa styrelsemöte.
Christian bjuder in Valberedningen till nästa syrelsemöte i december, Biggan kommer att
avsäga sig både arbetet med hemsidan och sitt uppdrag som ledamot i styrelsen.
Cinna informerat om – Apportera för livet mot cancer WT – som kommer att äga rum i
slutet av juni, troligtvis i Slottsskogen, Göteborg. Jis ställer upp på en framskjuten roll i
arbetet med WT för spaniels.
§ 78 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 4 december kl 18:00
§ 79 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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