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Plats:                                          Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Biggan Elofsson
Jenny Furenbäck
Bert Andersson

Suppleanter: Bengt Magnusson
Catharina Wiberg (Cinna)

Anmält förhinder: Sandra Jonsson
Catharina Lundberg
Carina Greiff Andersson

 
Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Biggan Elofsson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:

………………………………………….…
Bert Andersson

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

§2 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson 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 punkten Avel / Hälsa

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§6 Rapport från kassören
För tillfället har JiS en god ekonomi 87.598 kr, i detta belopp finns Sponsorspengarna för SM.
Efter SM görs en avstämning utgifter / sponsorspengar, blir det ett plus viks dessa pengar för 
nästa års SM.
2014 bör vi göra något för medlemmarna för det vi fått in till klubbkassan, ev göra något i 
samband med nästa årsmöte.

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

§8 Avel / Hälsa
Anna Lindberg försöker med hjälp av Maria Köhlström från SSRK HS få fatt på en föreläsare 
till ett kommande seminarium

§9 Hemsidan
Arbetet med hemsidan rullar på och Biggan hade inget speciellt att rapportera, en SM sida finns 
uppe och SSRK HS har länkat till denna. 

§10 Planerade och genomförda aktiviteter
Darren Skidmore kursen den 7 september var uppskattad, men kanske att det är för mycket med 
10 deltagare för att var och en ska få tid att ställa frågor o s v ? Något vi kanske ska fundera på 
inför framtiden.

Träningsjaktprovet den 14 september hade 5 anmälda och 4 kom. De som kom var väldigt nöjda 
med dagen. Mötet enades om att fler liknade aktiviteter behövs, där medlemmarna kan få ”testa” 
sig och sin hund inför provsäsongen.

Den 11/10 har Michael Walsh jaktkurs i Fjugesta, kursen är fulltecknad.

Hubertusjakten, är planerad till 23-24 november, inbjudan ligger ute på hemsidan och är 
kommunicerad med SSRK HS som ska lägga ut den på websidan ”Aktiviteter i Avdelningar och 
Sektioner”. 
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Biggan har bokat plats i Dalsland för JIS-WT 26-27/4.

§11 Spaniel SM 2013
Allt flyter på som det ska, det har varit 3 SM möte sedan sist styrelsemöte och ett sista 
avstämningsmöte är planerat till den 7 november.

§12 Övriga frågor
Valberedningen bjuds in till nästa möte som blir den 5 december kl 18:00, Cinna meddelar 
Anna-Viktoria Ingemarsdotter som är sammankallande.

§13 Nästa möte.
Nästa ordinarie möte den 5/12 18.00. Christian skickar kallelse. 

§15 Ordförande avslutade mötet.
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