
       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige        Sammanträdesdatum                        nummerföljd på mötet 

                                2014-05-07              2          
Plats:  Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Bert Andersson §37 - § 43
Biggan Elofsson
Jenny Furenbäck
Catharina Wiberg
Anna-Viktoria Ingemarsdotter
Mette Franek

Suppleanter: Bengt Magnusson
Elisabeth Persson

Anmält förhinder:

Adjungerad: Catharina Lundberg §47 - §48
 
Utses att justera:                       Mette Franek

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Biggan Elofsson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:                                

………………………………………….…
Mette Franek

§ 37 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§38 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för mötet.
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§39 Val av justerare.
Mette Franek väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§40 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes

§41 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§42 Rapport från kassören.
Ekonomin ser bra ut. 

§43 Funktionärsträffen.
En kort information om funktionärsträffen gjordes. Bl a gick gruppen igenom frågan om 
eventuella regelrevideringar för jaktprovsbestämmelser spaniel. Funktionärsträffen enades
även om att det finns ett stort behov av träningsjaktprov runt om i landet.

Bert Andersson lämnar mötet

§43 Tullgarn
Christian har varit i kontakt med Petra Johansson och allt verkar vara under kontroll, 
däremot var Petra tveksam till att det fanns tillräckligt med hundar för att köra ett WT.

§44 Hemsidan
Allt rullar på som vanligt

§45 Hälsa och Avel
Elisabeth Persson har varit i kontakt med Tim Parker och fått två publicerade artiklar från 
Veterinary Record i Skottland som handlar om problemen runt förbudet av 
svansamputationer på valpar, speciellt när det gäller spaniels o terriers av jagande typ.

Christian tar kontakt med Maria Köhlström aveslansvarig i SSRK HS och frågar om hjälp 
hur vi nu går vidare med denna information. Christian ska även ombesörja att Vorsthe 
klubben får tillgång till artiklarna.

Avelsansvarig i Springerklubben har varit i kontakt med Biggan för att stämma av RAS 
dokumentet. Biggan ges i uppdrag av styrelsemötet att slutför RAS dokumenten för 
Jaktspringer och Jaktcocker.

§46 Årsmötet
Christian informerar om att han tillsett så att Carina o Mats och Bo fått en uppskattad gåva
som tack för det trevliga arrangemanget runt vårt Årsmöte.
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§47 Spaniel SM 2014
Catharina Lundberg ansluter till mötet.

Christian har fått en budget för Derbyt och SM och det ser ut på ungefär samma sätt som 
föregående år.

Styrelsen går igenom arbetsfördelning inför SM 

§48 Genomförda och kommande aktiviteter
Fredrik Jönsson ny medlem i JiS har fixat en Hubertusjakt till onsdagen den 15 oktober i 
Skåne, mer information kommer ut på hemsidan när allt är klart. Förslag på domare är 
Christian Dokken och Olle Johannisson. En budget har sammanställts för arrangemanget 
och en önskan om ekonomisk sponsring har framställts.

Styrelsemötet BESLUTAR att sponsra Hubertusjakten den 15 oktober med max 4000 kr.

Hur ska JiS sponsra aktiviteter som inte budgeteras till ett 0 resultat

Biggan redovisar JiS WT-Cup i Dalsland, allt gick enligt plan och uppskattades av 
deltagarna. Kontaktgrupp Uppland har anmält sitt intresse för att arrangera JiS WT cup 
2015.

Catharina Lundberg lämnar mötet

Bengt redovisar Skånedagen i april som gav 5 nya deltagare till JiS. Deltagarna var 
intresserade av en uppföljning i mitten av augusti.

Cinna redovisar från kursdagen den 3 maj på Gesta gård där Monica Lindström Rydstrand
var instruktör, en mycket uppskattad dag.

Cinna föreslår en ny träningsdag på Gesta gård i slutet av augusti, mer information 
kommer.

Christian kommer hålla ett träningsjaktprov på Trystorp den 12 oktober med Norman 
Blakeney som domare, information ligger ute på hemsidan.

Elisabeth håller på att förbereda för en kursdag i Uppland i september, mer information 
kommer 

Ska JiS hålla en kurs för att utbilda instruktörer?? Elisabeth och Cinna fortsätter att spåna 
vidar på hur detta skulle kunna genomföras.
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Ska vi lägga ut på hemsidan en lista på vilka instruktörer vi har tillgång till runt om i 
landet? Frågan får tas upp på nästkommande möte.

§ 49 Övriga frågor
Christian föreslår att JiS ska skapa en Facebook sida för att få hjälp med hundpassning, 
detta skulle gälla JiS medlemmar som på sätt skulle kunna byta tjänster med varandra. 
Styrelsemöte tyckte det var en god ide och Christian erbjöd sig att skapa sidan.

§50 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 6 augusti kl 18:00

§51 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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