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Justerandes signatur  

 

Plats:                                        Telefonmöte 

 

Beslutande: Elisabeth Persson 

 Bert Andersson 

 Anna-Victoria Ingemarsdotter 

 Olle Karlsson  

  

 

Anmält förhinder:    Catarina Wiberg 

        Mette Franek 

        Helene Pettersson 

        Peter Norén 

        Björn Wolgast 

 

Utses att justera:  Bert Andersson 

 

 

Underskrifter: 

Protokollförare: 

 

……………………………………………. 

Anna-Victoria Ingemarsdotter 

 

Ordförande: 

 

……………………………………………. 

Elisabeth Persson 

 

Justerare: 

 

………………………………………….… 

Bert Andersson 

 

 

§1 Mötet öppnas. 

Elisabeth hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§2 Val av protokollförare för mötet. 

Anna-Victoria Ingemarsdotter väljs som protokollsförare för mötet.  

 Och som justerare väljs Bert Andersson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§3 Fastställande av dagordning 
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Dagordningen godkändes. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes.  

 

§5 Rapport från kassören 

Bert rapporterade om det ekonomiska läget, ekonomin är god. 

 

§6 Inkomna skrivelser 
Rasklubbsspalten är uppdaterad till Apportören av ordförande. 

 

 

§7 Hemsidan 

Bert har kontaktat Bosse om medlemsavgiften att den ska med på hemsidan. 

 

§8 Hälsa och avel 

Vi har fått en kontakt via SLU där en enkät är på uppbyggnad,  Biggan är JIS kontaktperson i 

detta ärende. Olle Karlsson jobbar med en översättning av den engelska dokumentationen som 

ska läggas ut på JIS facebook´s sida 

 

§9 Planerade och genomförda aktiviteter 

       Jis-Cupen har genomförts som planerat, arbetsgruppen har gjort en utvärdering som inom kort 

 kommer  att skickas till styrelsen 

 

       Helene Pettersson har pratat men Jörgen Andersson om ett kurstillfälle nere i Södra, datum ej 

 fastställt i nuläget. Hon har även kommit överrens med Petra Johansson om kursdagar den 

 23/8 och 6/9.  

 

     Bert har pratat med Olle Johannisson om en träningsdag hos honom i slutet av augusti.   

 

 Planering av SM:  
 Catharina Lundberg är ansvarig för boende och mat. 

 Anna-Victoria Pratar med Jenny om prisbordet inför SM. 

 

 

 

§10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§11 Nästa möte. 

Nästa möte 3 augusti 18:30 
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§12 Ordförande avslutade mötet 

 Ordförande tackade för visat intresse. 


