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Plats:                                        telefonmöte 

 

Beslutande:                              Bert Andersson 

                                                Carina Greiff Andersson 

  Olle Johannisson 

  Christian Dokken 

  Anne Imeland 

  Catharina Lundberg 

 

                                                   

Adjungerad: Biggan Elofsson   

 

Anmält förhinder:   -   

  

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 väljs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§4 Fastställande av dagordning. 

Den utskickade dagordningen godkändes.  

 

§5 Föregående möte. 

Föregående mötesprotokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna.  

 

 §6 Kassörsrapport 

Bert rapporterade att det finns 46 440 kr på kontot.   

 

§7 Inkomna skrivelser 

Från SSRK hade JIS fått in en remiss med frågeformulär om Rasdata att fylla i. Vi hade 

en diskussion om hur den skulle fyllas i. Det är väldigt viktigt att vi får ha kvar rasdata. 

Styrelsen beslutade att Anne fyller i enkäten och skickar in denna. Vi gick igenom 

styrelsens synpunkter. Bland annat sades att den är användarvänlig och att JIS är villiga 

att betala för tjänsten.  

 

Bert berättade om ett protokoll från SSRK Västra där det står att det är olyckligt att ”en 

organisation utanför” konkurrerar med SSRKs verksamhet. Det handlar om att SSRK 

västra fick ställa in ett spanielprov som var samma datum som JIS hubertusjakt. Vi 

diskuterade detta uttalande och beslutade att Christian skriver till SSRKs huvudstyrelse 

och även tar kontakt med Västras styrelse.  

 

§8 Hemsidan 

Biggan rapporterade om hanteringen av övriga annonser. SSRK har sådana annonser nu 

på sin hemsida och då behöver inte JIS också syssla med det.  

 

Det har kommit in annonser med hundar som är FTW och FTCH via JSK, hur ska vi göra 

med detta? Diskussion där styrelsen beslutade att det är ok att dessa titlar används. 

Biggan skriver att dessa titlar tagits hos JSK.  

 

§9 Planering av årsmötet 

Verksamhetsberättelse ska skrivas och Christian bad om hjälp av Olle och Catharina.  

Det är många aktiviteter på gång för nästa år och dessa ska alla in i verksamhetsplanen. Vi 

diskutera vilken policy som gäller för fördelning av kostnader och intäkter. 2010 

beslutades att hälften av intäkterna tillfaller den som anordnar kursen och hälften JIS. I 

utbildningspolicyn bör man förtydliga vad som gäller för samarrangemang och vad som 

gäller för egna JIS-arrangemang. 

 

Catharina och Anne har pratat om ett hälsoseminarie i samband med årsmötet på lördagen. 
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Anne och Annikken kommer då bland annat att avel i små populationer, beskriva nuläget 

med statistik och vad den kan användas till m.m. Det beslutades att JIS betalar 

reseersättning till både Annikken och Anne, vilken totalt kommer att bli en kostnad på ca 

5000 kronor.  

 

På söndagen kommer det att bli spanielaktiviteter som Christian bestämmer tillsammans 

med och Frasse och Lollo får bestämma. När detta bestämts kommer Christian att lägga ut 

information på styrelsens Facebook sida och sedan lägger Biggan ut på hemsidan.  

 

Valberedningen har fått arbeta hårt för att hitta folk och det fattas fortfarande några. Olle 

och Anne kommer att tacka för sig. Biggan o Anna-Victoria arbetar vidare 

 

Bert föreslog att de som har mästerskapsvinnare och är medlemmar i JIS ska 

uppmärksammas. Det beslutade att uppmärksamma dessa på årsmötet.  

 
§10 Planerade och genomförda aktiviteter 

Catharina har tidigare gett övriga styrelsen information om JIS-cupen som ska avgöras den 

27 april. Till detta arrangemang skulle behöva köpa in ett antal dummies till detta. 

Styrelsen beslutade att anslå en kostnad av max 3000 kr för arrangemanget av JIS-cupen.  

 

§11 Övriga frågor 

JIS på Facebook, diskussion om den ska finnas eller inte. Det har tidigare funnits ett forum 

på JIS hemsida, vilket är bäst? Det är viktigt att man kommer ihåg att lägga ut all 

medlemsinformation på hemsidan eftersom alla inte har ett Facebook konto. Nu har 

Biggan lagt ut om uppdatering av hemsidan på FB, men det behöver hon inte göra. 

Styrelsen beslutade att Facebook sidan ska finnas kvar.  

 

Kommande funktionärsträff för SSRK är den 13-14 april, men vi har ännu inte fått någon 

inbjudan.  Eftersom vi har vårt årsmöte så sent behöver vi bestämma innan årsmötet vilka 

som åker på funktionärsträffen.  När inbjudan kommer läggs den ut på styrelsens 

Facebooksida så bestämmer vi hur vi gör där.  

 

Det förekommer ibland skitsnack på jaktprov om bland annat deltagare och domare.  

Christian föreslog därför att vi skulle skriva en etikpolicy för JIS-medlemmar. Biggan tror 

att det finns innan för SSRK och/eller SSK. Det vore bra om vi hade en egen så att det blir 

ännu tydligare vad JIS står för.  Styrelsen beslutade att detta tas upp som en punkt på 

årsmötet.  

 

Catharina hade innan mötet skickat ut en fråga om hon kunde ändra på ett fel i 

utbildningspolicy n och det var bra om detta fel ändras så snart som möjligt.  

 

Biggan informerade om att SKK ihop med SSRK har en utbildning för ordförande, kassör 

etc. som det står information om på SSRK hemsida. Finns det någon som är intresserad? 
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Ingen anmälde sig på mötet, men det går ju att läsa mer och meddela om man är 

intresserad.  

 

§12 Nästa möte 

Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet den 6 april.  

 

§13  Ordförande avslutade mötet. 

   


