SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige
Plats:
Beslutande:

Sammanträdesdatum

2011-03-26
Högmåla bygdegård

nummerföljd på mötet

1

Olle Johannisson
Christian Dokken
Bert Andersson
Ulf Westlund
Maria Trogen
Larissa Håkansson
Carina Greiff Andersson
Annikken Aagaard

Adjungerad:

Anne Imeland

Anmält förhinder:

Larissa Håkansson

Utses att justera:

Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Carina Greiff Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Olle Johannisson
Justerare:
………………………………………….…
Bert Andersson

§1 Mötet öppnas.
Olle hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Val av protokollförare för mötet.
Carina Greiff Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
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§3 Val av justerare.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Genomgång av ansvarsuppgifter
Bert – kassör
Ulf – utbildningsansvarig med assistans av Christian
Carina – sekreterare
Maria - webbansvarig
Annikken – avelsansvarig för cocker
Anne – avelsansvarig för springer
Larissa – som förslag lämnades att Larissa skulle vara ansvarig för Facebook, Olle fick i
uppgift att fråga henne.
§5 Övriga frågor
Bert fick i uppdrag att se till att programmet som bl.a. hanterar medlemsregistret kommer
igång så snart som möjligt. Bert har en person att fråga och om inte det fungerar så
anordnas det kurser som han kan gå. Det är viktigt att en påminnelse går ut när det är
dags att förnya medlemskapet. Att vi har förlorat så många medlemmar det senaste året
tror vi helt och hållet beror på att man behöver en påminnelse om att det återigen är dags
att betala medlemsavgiften. Nya medlemmar behöver efter att de betalt in
medlemsavgiften få ett välkommet mejl.
Arbetet med RASdata har gått bra och resultatet har blivit fantastiskt. Nya hundar måste
sorteras in efterhand och Maria tar hand om cocker, vilket innebär att hon i en excelfil
sorterar bort de som ej är jaktcockrar och meddelar sedan Jörgen Norrblom hur det ska
vara. Anne fick i uppgift att göra detsamma för springer för att sedan ge materialet till
Maria som vidarebefordrar till Jörgen.
Carina fick i uppdrag att uppdatera materialet till Apportören. Till nästa nummer ska den
nya styrelsen vara med och även information om avelskommittén och rasdata.
Det skulle vara bra om några kunde åka till SSRK:s fullmäktigemöte den 21-22 maj. En
fråga som skulle kunna komma upp är JIS roll i SSRK:s organisation. Olle kan åka, men
vill i så fall ha med sig någon mer. Det skulle också vara bra om några kan åka på
funktionärsträffen den 9-10 april. Olle pratar med Torbjörn för att se om det fortfarande
går att anmäla deltagare.
§6 Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till i slutet av april. Olle skickar kallelse.
§7 Ordförande avslutade mötet.
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