Jaktspaniel i Sverige möte 14/4-2015
§1. Mötet Öppnas!
§2. Val av justerare Bert Andersson och Elisabeth Persson.
Protokollförarare Anna-Victoria Ingemarsdotter
§3. Fastställande av dagordning!
§4. Omkonstituering: Ändring av sekreterare posten på grund av ett missförstånd
under årsmötet från Olle Carlsson till Anna-Victoria Ingemarsdotter
§5. Föregående möte: Inget direkt att tillägga, se punkt ovan.
§6. Förenings ekonomi: Årsmötet, 3400:- kom in kontant för boende och mat,
Anna-Victoira fått 1227:- för ersättning av mat, vi har satt 5000:- för årsmötet, alla
räkningar inte kommit in idag. Idag har vi 97 280:- på kontot, ca 140 st medlemmar
just nu.
§7. Inkommande post:
Angående förfrågan om intresse att delta i arbete med uppdatering av
utbildningsmaterial för SSRK instruktörer: Ulf Westlund och Petra Johansson,
Elisabeth kollar om de tackar ja.
§8. Hemsidan: Lägga ut en uppmaning om dokumentation av din hunds svanshistorik.
Vi ber Bosse om att byta plats på Kalender och arkiv på hemsidan.
§9. Avel och Hälsa:
Vi förde en diskussion om svansamputering, att man på olika håll i Sverige måste
dokumentera hundens svans historia för att kunna få amputera. Vi pratade om att det
behövdes en blänkare på hemsidan om en uppmaning att dokumentera svans
historiken på Din hund. Förslag på kupering av små valpar, där det behövs en enkät
för att se hur många hundar som amputeras och bilder på skadorna som blir vid jakt,
som varje år samlas in och skickas in. I England har de rätt att kupera de hundar som
ska jaga, alltså arbetande hundar under jakt. Olle Carlsson ska ta reda på villkoren,
Helen ska översätta pappren från Skottland. Mette ska göra ett förslag till Fb om
svanskupering.
§10. Kommande aktiviteter:
Jis-Cupen: just nu 8 ekipage anmälda
Andy Robinson i Enköpings trakten i 12-13 september, på Bodells marker
700:- för med hund och åhörare 200:-/pers, JIS går in och sponsrar för resten.
Vi frågar Petra om en serie valpträningar under hösten
Vi diskuterade att starta olika kontaktpersoner i olika län som vill dra igång
träningsgrupper, ska läggas upp på JIS-Fb sida.
Elmia 14-16 Maj: Uppvisning alla dagar med våra spaniels under SSRK

§11. Övriga frågor:
§11 A: Under jakthundens dag kom det ett förslag om rabatt för de som har hundarna
försäkrade i Folksam, vilken motprestation av föreningen?
Bert kollar vad killen på Folksam kan komma med för förslag för JIS medlemmar,
mot att Folksam får synas på SM…
§11 B: Gällande Hubertus: Catharina ska fortsatt vara kontaktperson för VM
gentemot SSRK. Till kontaktperson för Hubertus föreslogs Björn Wolgast i samråd
med Catharina.
§11 C: Kringarrangemangen kring SM har JIS fått även i år. Vi har våra uppgifter.
Börjar med Cocker hos Torbjörn och fortsätter på Trystorp och unghundsderbyt hålls
på söndagen på Trystorp.
§11 D: Sekreteraren ombads köpa frimärken och brev så att det är lätt att få iväg
breven vid justeringarna.
§12. Nästa möte 3/6 kl 18:00
Mötet avslutas.
Justerar av mötets protokoll:
Elisabeth Persson
………………………………………….....
Bert Andersson
…………………………………………....

