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Plats: Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Biggan Elofsson
Jenny Furenbäck
Catharina Lundberg

Suppleanter: Catharina Wiberg (Cinna)

Anmält förhinder: Sandra Jonsson
Bert Andersson 
Carina Grieff Andersson

Utses att justera: Jenny Furenbäck

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
 Catharina Wiberg

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:                                

………………………………………….…
Jenny Furenbäck

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

§2 Val av protokollförare för mötet.
Catharina Wiberg väljs som protokollsförare för mötet.

§3 Val av justerare.
Jenny Furenbäck väljs att jämte ordförande justera protokollet.
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§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes. Nästa styrelse möte kommer avel och hälsa att ha en egen 
punkt, idag tas det upp under övriga frågor.

§5 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§6 Rapport från kassören
Kassören Bert Andersson har lämnat följande information: Medlemsavgifterna har börjat 
komma in på kontot, Yvonne SH har fått betalt för stadgeträningen på Limmerhult, inkl 
reseersättning 2505 kr, på JIS konto finns nu 37 675 kr.

§7 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna

§8 Hemsidan
Hemsidan: Biggan informerar om annonsfördelningen på valpkullar: 16 cockerkullar och 
8 springerkullar har annonserats sedan årsskiftet. 
Hemsidan är flyttad till en ny adress. Annons om Ungdoms SM är utlagd på hemsidan.

§9 Planerade och genomförda aktiviteter
Planerade och genomförda aktiviteter: 
JIS- cupen, är genomförd och tävlingskommittén har gjort en utvärdering av 
arrangemanget., detta kommer att ligga som underlag för JIS-cupsarrangemanget 2014. 
Flera av de personer som varit med och hjälpt till 2013 har erbjudit sin hjälp även för 
2014.  Biggan blev utsedd att vara JIS-cupens projektledare för 2014 då det ses som en 
fördel, av styrelsen, att JIS-cupen vandrar runt i landet och inte hålls på samma ställe 
varje år. Biggan jobbar fram ett förslag som hon presenterar till nästa styrelsemöte. 2013 
års JIS-cupen kommité stänger ner den Facebok sidan som används dem emellan.
Gotlands aktiviteten har genomförts enligt planeringen.
Stadgeträningen på Limmerhult har genomförts enligt planeringen, i samband med denna 
väcktes frågan från deltagarna om en tränings dag med tecken och signaler som fokus. 
Cinna tar fram ett förslag på en sådan träningsdag.
Skytteaktiviteten ställdes in pga för lågt intresse. Styrelser ser ända att det är viktigt att 
erbjuda liknande tillfällen och kommer att fortsätta att planera för detta.
Elmia: JIS har representerats tillsammans med SSRK under Elmia Game Fair, enligt 
Cinna behövs det bättre struktur och planering när det gäller monter och rasparad samt att 
spanielraserna måste synas mer i de bilder som finns i montrarna. Vi försöker påverka 
SSRK och deras rollups de använder vid dessa tillfällen.
Hösten: Lollo och Frasse planerar någon form av aktivitet.
En prova på jaktdag planeras i Uddevalla den 14 september, Biggan är delaktig i 
planeringen för denna.
Bert har en träningsdag på gång i Skåne

Träningsdag och spanielprov på Trystorp, annons finns på SSRK prov, kommer också att 
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läggas ut på JIS hemsida.
Kursen i Roslagen med Mr Skidmore i septemeber är full med anmälningar eventuellt 
finns någon åhörarplats kvar.
Styrelsen fortsätter att planera 2013 års Hubertusjakt men avvaktar besked om tid och 
plats för SM innan mer beslut tas i frågan.

§10 Nyheter från fullmäkte
Nyheter från fullmäktige: Förslag att SSRK får två ”ben” ett för spaniel och ett för 
retriever, detta förslag skickas med till den grupp som jobbar med 
organisationsutredningen.

§12 Spaniel SM 2013
Spaniel SM : Problem med mark och provledare, bollen har kastats fram och tillbaka 
mellan Jörgen Andersson och Torbjörn Agustinsson och det verkar vara svårt att få till 
något avtal med markägare. Christian har försökt få tag på Torbjörn, lämnat förslag på 
olika marker, utan resultat. Mötet beslutar att JIS vill ha besked från Torbjörn angående 
mark innan midsommar om JIS skall vara med och arrangera.

§13 Övriga frågor
Övriga frågor: Avelsgruppen, Jenny har originalet för rasbeskrivning på cocker, detta tas 
med till det möte som planeras tillsammans med rasklubbarna, då tanken är att diskutera 
de olika rasvarianterna i relation till rasbeskrivningarna. Biggan tar kontakt med Maria K 
som är avelsansvarig i HS och stämmer av med henne vilka som kommer att delta i mötet. 
Förslag på datum och plats finns, Biggan håller i information om detta

§14 Nästa möte.
Nästa möte: 1 augusti KL: 18.00

§15 Ordförande avslutade mötet.
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