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Plats: Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Bert Andersson
Biggan Elofsson
Jenny Furenbäck
Catharina Lundberg 
Carina Greiff Andersson

Suppleanter: Bengt Magnusson

Anmält förhinder: Sandra Jonsson
Catharina Wiberg (Cinna) 

 
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.

§3 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
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§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. Vi diskuterade även årsmötesprotokollet som 
godkändes med mindre justeringar. 

§6 Rapport från kassören
Bert rapporterade att vi har 39 013 kronor i kassan just nu. Det har köpt in ett antal 
dummies till föreningen. Alla kostnader kring årsmötet är betalda. Det kommer enstaka 
nya medlemmar hela tiden. En diskussion fördes om hur man ska göra med de som betalar 
medlemsavgift nu eftersom vi följer jaktåret. Det beslutades att dra gränsen efter första 
kvartalet. De som betalar innan 31/3 gäller innevarande jaktår och från den första april 
gäller betalningen kommande jaktår. 

§7 Inkomna skrivelser
Carina har skickat vidare information om omregistrering av spaniel eller retriever från 
Svenskt jakthundsregister eller motsvarande register i Danmark. 

§8 Hemsidan
Allt är flyttat till nytt webhotell nu och det har fungerat bra. 

§9 Planerade och genomförda aktiviteter
Till helgen är JIS-cupen och utbildning för Petra. Det har varit en kommitté (Yvonne, 
Helen, Catharina och Petra) som har skött arrangemanget och mycket av planeringen har 
gått via en egen Facebook grupp. 

På Elmia vill man ha med spaniels och Lollo håller i det. Christian har fått informationen 
att det finns tillräckligt med ekipage och Lollo ska höra av sig annars. 

Cinna har skickat ut info om stadgekurs för Yvonne. Biggan har lagt ut info på hemsidan 
den 2/6. 

Till Gotland den 24-25 maj är det 4 ekipage anmälda. 

Biggan har på gång en skyttedag i Dalsland och det blir förmodligen i augusti. Lollo och 
Frasse har också någon träningshelg på gång i augusti. Biggan ser till så att 
arrangemangen inte blir samma dag.

§10 Årsmötet
Det var ett trevligt årsmöte och ett bra arrangemang. 

§11 Funktionärsmötet
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Anna skrev en rapport från funktionärsmötet om Christian har lagt på styrelsens 
Facebooksida. En diskussion om RAS fördes och vi diskuterade också kontakterna med 
cocker- och springerklubben. Avelskommittén tar tag i och utreder frågan och återkommer 
till nästa möte. 

På jaktsidan för spaniel var det inget nytt som kom upp. Det gjordes bland annat en 
SWOT-analys på spanieljakten. 

§12 Spaniel SM 2013
JIS ska hjälpa till och arrangera SM. Vi har ännu inte fått budgeten från SSRKs 
huvudstyrelse. Christian har hört att det ska vara ett rambelopp på totalt 59 000 kr, varav 
7000 kr för derbyt. Jörgen Andersson har hand om markerna som ska vara på två olika 
ställen. Det har delegerats till Jörgen av Torbjörn. Christian har inte fått reda på hur 
mycket markerna kommer att kosta och vi vet därför inte vad vi har för budget. Dessa 
uppgifter kommer Christian att få väldigt snart. Christian kommer att lägga ut info på 
styrelsens Facebook sida så fort han får reda på mer. Det behövs ett extra möte om SM när 
vi vet mer. Christian kallar till det extra mötet. 

Vi behöver sedan utse en SM kommitté och i denna bör Jörgen ingå. Olika 
ansvarsområden bör ingå som t.ex. domarvärd, sponsring, prisbord mm. 

§13 Övriga frågor
JIS har inga speciella sponsorregler och det diskuterades om vi kanske ska ha det.  Frågan 
tas upp igen på ett kommande möte. 

§14 Nästa möte.
Mötena ska hållas den första torsdagen varannan jämn månad. Eftersom nästa möte i så 
fall skulle vara på nationaldagen beslutade vi att flytta mötet till 3/6 kl. 18.00. Christian 
skickar kallelse. 

§15 Ordförande avslutade mötet.
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