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Plats:                                          Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Biggan Elofsson
Bert Andersson
Bengt Magnusson
Jenny Furenbäck
Catharina Wiberg (Cinna)

 Catharina Lundberg

Anmält förhinder: Carina Greiff Andersson

Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Biggan Elofsson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:

………………………………………….…
Bert Andersson

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

§16 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för mötet.

                                                                                                                                                                       
Justerandes signatur

Sidan 1 av 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige        Sammanträdesdatum                        nummerföljd på mötet
                                                                                           2014-03-20                8                      

§17 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§18 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§19 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

§20 Rapport från kassören
Bert rapporterade om det ekonomiska läget. Det finns nu 77 866 kronor i kassan. Vi är 149 
betalande medlemmar och 96 av medlemmarna är även med i Facebookgruppen. 

§21 Funktionärsträffen
Styrelsen beslutade att Anne Imeland åker på Avelskonferensen som är i samband med 
funktionärsträffen och Christian Dokken åker på spanielseminariet

§ 22 Tullgarn
Paul Andersson har hört av sig och undrar om JiS kan hjälpa till under Jaktmässan på Tullgarn. 
Petra Johansson har tagit på sig rollen som mellanhand och har skickat in ett förslag på schema 
för funktionärer.

Styrelsen enades om att vi lägger ut ett upprop på JiS FB sida och på JiS hemsida, där 
anmälningarna går direkt till Petra. Christian verifierar med Petra att detta är rätt väg.

Jenny tar kontakt med Mats Andersson och fråga om det går att få fram JiS kepsar till 
funktionärerna.

§23 Hemsidan
Det rullar på som vanligt

§24 Hälsa och avel
Med anledning av inlägg som görs bl a på FB diskuterar styrelsen hur vi ska får fram 
trovärdighet för den statistik vi förmedlar.

Mötet enades om att vi måste ange källan till informationen, ex statistik hämtad från 
Försäkringsbolag, enkätundersökning o s v .

En handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med denna typen av statistik måste tas fram och 
läggs in i Verksamhetsplanen för 2014
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§25 Årsmötet
Läget är under kontroll
 
§26 Spaniel SM 2014
Jörgen Andersson kommer vara kontaktperson mellan markägare och JiS

§27 Övriga frågor
Södra har inte tillsatt någon spanielansvarig i sin styrelse, har JiS någon medlem i det området 
som ev kan vara behjälplig som adjungerande för jaktprovsverksamheten

Fredrik Jönsson i Skåne har fått i uppdrag att undersöka om det finns mark för ett Hubertus där 
nere i de södra trakterna

JiS cupen är under kontoll

§28 Nästa möte.
Bestäms under det konstituerande mötet efter Årsmötet.

§29 Ordförande avslutade mötet
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