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Plats:  Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Bert Andersson
Biggan Elofsson
Elisabeth Persson
Catharina Wiberg
Anna-Viktoria Ingemarsdotte

Suppleanter: Bengt Magnusson
Elisabeth Persson

Anmält förhinder: Jenny Furenbäck
Mette Franek

Adjungerad: Elsebeth Stoltz Bergqvist § 90 b
 
Utses att justera: Elisabeth Persson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Biggan Elofsson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:                                

………………………………………….…
Elisabeth Persson

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

§ 81 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för mötet.
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§ 82 Val av justerare.
Elisabeth Persson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 83 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 84 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Alla uppmanas att läsa igenom årets protokoll och se så vi inte har missat någon 
kvarstående punkt

§ 85 Rapport från kassören.
Ekonomin ser fortsatt god ut.
Det är i dag 139 betalande medlemmar

§ 86 Hemsidan
Bosse Öijeberg administrerat nu hemsidan, Biggan slutförde det som hade med SM att 
göra. Bosse kunde inte vara med som adjungerad i dag.

§ 87 Hälsa och Avel
Christian tar åter kontakt med Maria Köhlström Avelsansvarig på HS ang 
svansproblematiken och hur JiS ska agera fortsättningsvis. Inget hade hänt sedan sist trots 
att Christian stött på.

§ 88 Spaniel SM 2014
a) Resultatrapporter!

Christian tar på sig att skapa resultatrapporter för 2013 och 2014, för 
överlämnande till kommande styrelse.

b) Artiklar mm
Anna-Viktoria, har skickat in artikel till Apportören
Biggan har skickat resultaten till SSRK HS hemsida
Bengt har fått underlag från chefredaktören på Hundsport (SKK)

§ 89 Kommande och genomförda aktiviteter
Kommande aktiviteter:
Det planerade träningsjaktprovet i Säffle den 14 december är flyttat till den 6 december.
JiS WT cup 2015, Cinna tar kontakt med Catharina Lundberg.

Genomförda aktiviteter:
Hubertusjakten i Skåne, har genomförts enligt plan.
Hubertus KM har genomförts enligt plan, Christian ber Catharina Lundberg inkomma 
med en kortare artikel o bilder till hemsidan. 
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§ 90 Årsmötet 2015
a) Förslag att årsmötet hålls i Säffle den 28-29 mars
b) Valberedningen, Christian, Bert, Jenny kommer inte sälla upp för omval och 

Biggan väljer att avgå ett år tidigare. Elsebeth som deltar på mötet informerar om 
att arbetet med nya ledamöter pågår för fullt. Styrelsen bidrar med några förslag 
och tankar.

§ 91 Övriga frågor
Ansvarig för aktivitet juni 2015 – Apportera för livet mot cancer WT
Cinna tar fram mer fakta om aktiviteten för spaniels till nästa möte. Platsen är 
Slottsskogen i Göteborg.

Börja titta på Verksamhetsberättelse 2014 och Verksamhetsplan 2015

§ 92 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 4 februari kl 18:00

§ 79 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
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