SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Plats:

nummerföljd på mötet

7

Telefonmöte

Beslutande:

Christian Dokken
Biggan Elofsson
Bert Andersson
Bengt Magnusson
Jenny Furenbäck
Carina Greiff Andersson

Anmält förhinder:

Catharina Wiberg (Cinna)
Catharina Lundberg

Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Carina Greiff Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Christian Dokken
Justerare:
………………………………………….…
Bert Andersson
§1 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Val av protokollförare för mötet.
Carina Greiff Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
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§3 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägg av frågor som inkommit på Facebook under Övriga
frågor.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§6 Rapport från kassören
Bert rapporterade om det ekonomiska läget. Det finns nu 77 063 kronor i kassan. Vi är 144
betalande medlemmar och 99 av medlemmarna är även med i Facebookgruppen.
§7 Inkomna skrivelser
På Facebook sidan har Maria Trogen lagt upp en förfrågan från Svenska vorstehklubben om
svansproblem. Många av våra spaniels har svansproblem. Det är viktigt att hålla ihop i frågan
oavsett vilken hundras man har. Vi beslutade att Christian gör en skrivelse till Svenska
vorstehklubben att vi stödjer dem och att de kan vända sig till JiS om de vill diskutera mer.
Biggan tog på sig att göra en svansundersökning på nätet bland våra medlemmar för att få fram
aktuell statistik.
Fieldklubbens ordförande har tagit kontakt med clumber-, springer- och cockerklubben samt JiS
och vill bilda en spanielklubb. Det skulle ha varit ett första möte i februari, men Biggan vet inte
när ännu. Mötet kommer att bli i Göteborg. Biggan ska ta kontakt med spanielklubben i Norge
för att höra hur de har gått tillväga när de bildade en spanielklubb. Någon från JIS borde vara
med på detta möte och om Biggan kan det aktuella datumet så går hon. Torbjörn har även fått i
uppdrag att utreda regionala spanielklubbar enligt engelsk modell och Biggan kommer också
stämma av med Torbjörn innan mötet.
Vi har fått en remiss om förslag på nya spanieldomare. Styrelsen beslutade att tillstyrka dessa
förslag. Carina skickar svar till SSRK.
§8 Hemsidan
Biggan uppdaterar hemsidan löpande och kommer att justera en del av rubrikerna. Hon kommer
efter dagens möte också att skriva svansproblem.
§9 Hälsa och avel
Biggan fått en förfrågan om sjukdomen Myashtenia Gravis från en person. Jenny och Biggan
har undersökt hur sjukdomen nedärvs och hur man kan arbeta förebyggande mot sjukdomen.
Det är ingen sjukdom som man kan ha program för, utan det man kan göra är att be uppfödarna
att vara extra uppmärksamma när man får reda på detta. Biggan svarar på förfrågan.
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§10 Planerade och genomförda aktiviteter
Kalendern på hemsidan behövs för att få en översikt över årets aktiviteter. Alla på mötet tyckte
att den ser mycket bra ut.
Biggan meddelade att Olle Johannisson kommer att döma JIS-cupen och han ska även ha kurs
dagen efter.
§11 Årsmötet
Årsmötet bokat till 29/3 med start 11.00. Styrelsen beslutade att bugetera kostnaden för årsmötet
till ca 5000 kr. Carina ska så snart som möjligt ordna en inbjudan som kan läggas ut på
hemsidan.
Vi beslutade att använda styrelsens Facebooksida för att kunna diskutera de olika dokumenten
som ska göras i ordning inför årsmötet.
Rasdokumenten för både cocker och springer ska presenteras på årsmötet. Det vore bra om
årsmötet kunde besluta att styrelsen ska få ansvar för att låsa dokumenten. Rasdokumentet låser
man på 5 år och ska följa det som står då.
Bert fick i uppdrag att även i år fixa blomstercheckar till SM-vinnarna.
§12 Övriga frågor
Spaniel SM kommer 2014 att avgöras i Skåne den sista helgen i oktober. JIS har fått en formell
fråga om att hjälpa till med arrangemanget, vilket vi har tackat ja till. Det fördes diskussioner
om hur vi ska göra med SM-budgeten. Eftersom ekonomin är bra så bör medel kunna avsättas
till detta.
§13 Nästa möte.
Nästa möte är ett extrainsatt möte inför årsmötet den 20 mars kl. 18.00
§14 Ordförande avslutade mötet
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