
JIS Utbildningspolicy 
Jaktspaniel i Sverige (JIS) har som en viktig del av sin verksamhet att anordna utbildning för 
medlemmar kring frågor som rörs JIS rasvarianter, se JIS stadgar. En utbildningsaktivitet kan 
rikta sig till en specifik målgrupp av medlemmarna, t ex uppfödare, men alla medlemmar som 
vill delta är välkomna även på dessa för att sprida kunskap och främja nätverkandet inom JIS.
För att göra det tydligt hur JIS ser på kursarrangemang och regler kring vilka kurser som får 
länkas till JIS hemsida, har följande policy beslutats av JIS styrelse:

1. Kurser i JIS egen regi
JIS ordnar kurser i egen regi som riktar sig enbart till föreningens medlemmar. Klubbens 
medlemsavgift kan användas till omkostnader för dessa utbildningar, så att kursavgiften för 
den enskilde medlemmen kan hållas så låg som möjligt. JIS egna utbildningar presenteras på 
JIS hemsida under rubriken - Träning & Utbildning.

2. Kurser i samarbete med andra
JIS samarbetar även med andra föreningar och privatpersoner i att ordna kurser om dessa har 
bedömts av JIS styrelse att stödja JIS mål och verksamhet. I dessa fall kan JIS t e x stötta 
utbildningsaktiviteten ekonomiskt och/eller praktiskt. Länkning sker under rubriken - Träning  
& Utbildning.  Detta samarbete kan ske under förutsättning att:

• Utbildningen och dess ekonomiska plan presenteras för JIS styrelse i god tid före dess 
genomförande för beslut i JIS styrelse om samarbete ska ske eller inte.

• Medlemmar i JIS som anmäler sig har förtur till kursplatserna.
• Utbildningar som JIS stöttar presenteras på JIS hemsida av den som är ansvarig för 

utbildningen (vilket i dessa fall inte är JIS).

3. Kurser som JIS-medlemmar arrangerar
Kurser som andra ordnar med inriktning jaktspaniels och som arrangeras utan JIS medverkan 
enligt punkt 2, kan presenteras via en länk på JIS hemsida under rubriken - Träning & 
Utbildning – Övrig träning och utbildning. Länkning sker under förutsättning att:

• Kursarrangören/kursledaren är medlem i JIS
• Kursarrangören har tagit kontakt med utbildningsansvarig inom JIS och presenterat 

kursen och kursen bedöms av utbildningsansvarig som relevant för JIS medlemmar
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