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Justerandes signatur  
 

Plats:                                        Telefonmöte 
 
Beslutande: Elisabeth Persson 
 Bert Andersson 
 Anna-Victoria Ingemarsdotter 
 Olle Karlsson 
 Mette Franek 
 Björn Wolgast 
     
  
 

Anmält förhinder:    Catarina Wiberg 
        Helene Pettersson 
        Peter Norén 

 
Utses att justera:  Mette Franek 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare: 
 
……………………………………………. 
Anna-Victoria Ingemarsdotter 
 
Ordförande: 
 
……………………………………………. 
Elisabeth Persson 
 
Justerare: 
 
………………………………………….… 

Mette Franek 
 
 
§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 Mette Franek att jämte ordförande justera protokollet. 
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§3 Fastställande av dagordning 
Paragraf 7 och 9 byter plats, därefter fastställes dagordningen att följas enligt förslag. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapport från kassören 
Bert rapporterade om det ekonomiska läget, ekonomin är fortsatt god. 
 
§6 Inkomna skrivelser 
Inkommit förslag från Catharina Lundberg angående regler för uttagning till SM i Hubertus - 
JIS styrelsen anser att de kan vara en remissinstans för regelverket men ej ansvariga för vare sig 
regler eller uttagning. 
 
Utvärdering av JIS-Cupen har inkommit.Styrelsen beslutade att Olle Carlsson, Gunilla Carlsson 
och Catharina Lundberg, ska ta fram ett förslag till regelverk för JIS-Cupen. 
 
§7 Kommande Aktiviteter 
Hubertus KM på Trystorp 28 - 29/11. 
Hubertus någon gång i December på Stensnäs. 
Träningsjaktprov hos Olle Johannison 29 - 30/8. 
Träningshelg med Andy Robinsson 12 - 13/9. 
Kurs hos Jägarfamiljens, Petra Johansson I augusti och september och träningsjaktprov i 
Okt/Nov. 
 
§8 Hälsa och avel 
Vi inväntar nu enkäten rörande svansskador innan vi går vidare med dokumentation som bör 
skickas till SKK och Jordbruksverket. Elisabeth Persson kontrollerar med Biggan Elofsson om 
vidare kontakt med SLU angående enkäten. 
Olle Carlsson har översatt de brittiska reglerna för svanskupering. 
 
§9 Planera Hemsidan 

 Enkäten bör vara tydligare vad den innehåller. 
 En notis om Hubertus på första sidan. 
        
      § 10 Planering av SM:  

 Sponsorer som är klara är Royal Canin,  Hundgubben och Mats Andersson. 
 Styrelsen hjälps åt att kontakta fler företag till sponsring och rapporterar till Anna-Victoria. 
 Biggan Elofsson har gjort en webbsida för hela SM arrangemanget -  
Reportage i Apportören och fotografering - Anna-Victoria. 
Lunch ute i fält - Olle och Gunilla Carlsson + Catharina Lundberg frågas om de kan ställa upp. 
Tävlingsledning - Bert Andersson gör en plan. 
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Biggan gör kataloger. 
Domarvärd - förslag Catharina Lundberg, Elisabeth kontaktar henne. 
Diplom ansvarig - förslag Biggan Elofsson. 
 
§11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 
§12 Nästa möte. 
Nästa möte 2 september 18:30. 

 
§13 Ordförande avslutade mötet 

 Ordförande tackade för visat intresse. 


