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Plats: Telefonmöte

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

Suppleanter: Catharina Wiberg (Cinna)
Bengt Magnusson

Anmält förhinder: Sandra Jonsson
Bert Andersson

 
Utses att justera: Catharina Lundberg                     

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Carina Greiff Andersson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:                                

………………………………………….…
Catharina Lundberg

§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.
Catharina Lundberg väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§6 Rapport från kassören
Bert hade före mötet lämnat en rapport på facebook och vi är nu 114 medlemmar och har 61 036 
kronor på kontor.  Det ser bra ut och det finns fortfarande gamla medlemmar som ännu inte 
betalat medlemsavgiften. 

§7 Inkomna skrivelser
Carina har skickat vidare information från SSRK som vi lade till handlingarna. 

§8 Hemsidan
Arbetet med hemsidan rullar på och Biggan hade inget speciellt att rapportera. 

§9 Planerade och genomförda aktiviteter
Den 25 augusti arrangeras en kurs för Bert Andersson och Magnus Nilsson. Det är ännu så länge 
6 anmälda till de 8 platserna så kursen blir av. 

Träningsjaktprovet den 14 september har idag bara 4 anmälda, men det är fortfarande långt kvar 
till sista anmälningsdag. Denna aktivitet var väldigt populär och uppskattad förra året. Biggan 
pushar för aktiviteten på hemsidan. 

Cinna hade kurs för Yvonne hemma hos sig. En uppföljning har annonserats ut, men det har 
ingen nappat på och aktiviteten ställdes därför in.  Försöker i vår i stället då Cinna är uppbokad 
hela hösten. 

Kursen för Darren Skidmore den 7-8/9 är fulltecknad. 

Den 11/10 har Michael Walsh jaktkurs, som också är fulltecknad.

En diskussion fördes om vi orkar genomföra KM i Hubertusjakt när vi ska anordna SM. Vi 
beslutade att försöka göra det. Catharina tog på sig att kolla läget och dra ihop en kommitté för 
detta evenemang.  Rapport avges på nästa möte. 

Biggan har kollat läget för nästa års JIS-cup. Tanken är att ha arrangemanget ungefär samma tid 
som 2013, alltså i slutet av april. 2014 blir det i så fall den 26-27/4. I Dalsland har Biggan hittat 
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ett fint område där man skulle kunna ha det. Där finns också bra möjligheter för övernattning. 
Diskussion om att vi ska ha arrangemang på olika platser. Det är ju bra om man kan ha ett årligt 
arrangemang på olika platser i landet. Biggan fortsätter planera och tar hjälp av lämpliga 
personer. 

§10 Justering av stadgar samt avtal med SSRK
SSRK HS har inte gjort något åt stadgarna och Torbjörn har kontaktat Christian för att be om 
hjälp med detta så att JIS kan bli en verksamhetsklubb. Dokumentet ska vara inne senast den 
16/8. 

Biggan har lagt ut ett förslag på vår facebook sida. Vi diskuterade några av formuleringarna. 
Biggan lägger sista handen på förslaget och den skickas sedan till HS.

§11 Spaniel SM 2013
Christian har fått förutsättningarna och lagt ut en del dokument på styrelsens facebook sida. Vi 
får 12 400 kr från HS vilket inte räcker långt. Vi behöver därför snabbt få reda på vilka 
kostnader vi kommer att få så att vi får koll på det ekonomiska läget. Ett möte behövs igen inom 
två veckor. Markkostnaden är fast och provet ska vara på Paul och Petras marker. Domarna som 
är inbjudna Adian Patterson och William Megaughin. 

Arbetsuppgifter:
• Projektledare: Christian
• Sponsring och prisbord: Huvudsponsor Royal Canin som man begär genom SSRKs kansli, 

ev. 3 olika kategorier, guld, silver och brons. Vi behöver kontanter men givetvis även priser. 
Diskussion om JIS ska vara sponsor och det bestämdes vi att bidrar med 5000 kr. Jenny 
samlar ihop en grupp och alla i styrelsen funderar på vilka sponsorkontakter vi har. 

• Domare - fixa flyg, ta hand om dem och se till att de är ompysslade här- Catharina ansvarig. 
• Prov och katalog: Kontakter med Torbjörn behövs.  Cinna ansvarig. 
• Luncher/fika, Carina ansvarig. 
• Supé, det bör vara boende och restaurang på samma ställe. Catharina ansvarig. 
• Stewards och skyttar, markägare: Biggan ansvarig.
• PR, annonser, artikel, web-sida mm, Bengt ansvarig.
• SM-ekonomi: Bert ansvarig.

Unghundsderbyt har inte JIS något med att göra. 

§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
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§13 Nästa möte.
Nästa möte (SM projektmöte) den 22/8 18.00. Nästa ordinarie möte den 3/10 18.00. Christian 
skickar kallelse. 

§15 Ordförande avslutade mötet.
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