Stryrelsemöte JIS 080416
av Bert Andersson 26 apr 2008, 13:14
Plats: Telefonmöte
Beslutande:
Andreas Sundgren
Maria Müllersdorf
Petra Johansson
Christer Järlgren
Ulf Westlund
Larissa Håkansson
Bert Andersson
Adjungerad:
Anmält förhinder: Yvonne Schwermer Herngren
Mats Andersson
Utses att föra protokoll: Bert Andersson
Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Bert Anderson
Justerare:
…………………………………………….
Larissa Håkansson

§28
Mötet öppnas.
Andreas Sundgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§29
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
§30
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§31
Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§32
Föregående möte
Andreas Sundgren föredrog mötesprotokoll för föregående möte. Ingen hade något att erinra.
Mötet beslutade,
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna samt att uppdra till Bert Anderson att
publicera protokollet på JIS medlemsforum.
§33
Konstituering av styrelsen
Förelåg följande förslag för hur styrelsen skall konstitueras.
Mötet beslutade:
Bert Andersson sekreterare
Petra Johanson kassör
Maria Mullersdorf avelsansvarig
Larissa Håkansson ledamot
Ulf Westlund ledamot
Yvonne Schwermer-Herngren ledamot
Mats Anderson suppleant
Christer Järlgren suppleant
Styrelsen beslutade:
att konstituera styrelsen enligt förslaget
att ordförande samt kassör tecknar klubbens firma i förening.
att kassören har teckningsrätt för klubbens postgiro och bankkonton.
§34 Funktionärsträffen – SSRK – rapport.
Andreas rapporterade om funktionärsträffen 12-13/4. Där diskuterades det mest om SSRKs framtida
organisation där rasklubbarna kommer att få en stor betydelse samt förslaget om att
förändra systemet med medlemskap i både rasklubb och SSRK avdelning.
Styrelsen tackade Andreas för rapporten och lade den till handlingarna.
§35 Förtydligande av association till SSRK, JIS, ESS & CSK i dialog.
Under funktionärsträffen hade Andreas ett möte med ordförande för Springer och Cocker
klubbarna. Tillsammans har man författat en skrivelse till SSRK/hs och övriga SSRK med ett
förtydligande avseende JIS association till SSRK.
Styrelsen välkomnade det faktum att man nu hade lyckats nå samsyn kring de organisatoriska
frågorna så att man nu gemensamt med SSRK:s berörda rasklubbar kan gå vidare för att på bästa
sätt förvalta Springer och Cocker Spaniel raserna i sin helhet i Sverige.
Förtydligandet med följebrev bifogas nedan

Förtydligande av JIS association till SSRK
Att: SSRK Huvudstyrelse.
För kännedom: Samtliga rasklubbar och avdelningar inom SSRK.
Med utgångspunkt från behovet av att skapa stabilitet inom SSRK organisationen och i
förvaltningen av Springer Spanieln och Cocker Spanieln i Sverige så har SSRK:s berörda
rasklubbar, Springer och Cocker Spaniel klubbarna, och JIS, Jaktspaniel i Sverige, beslutat sig för
att gemensamt diskutera sig fram till ett förtydligande av JIS nuvarande association till SSRK.
Förtydligandet täcker de önskemål kring associationen som JIS på begäran har framfört till SSRK
Hs under 2007 och söker undvika en situation där SSRK måste ta till tvingande stadgeförändringar i
koppling till JIS status. Det strävar också efter att ta hänsyn till de synpunkter som har framförts av
berörda rasklubbar.
Situationer kan uppstå som inte täcks in av detta dokument. I sådana fall vill vi föreslå att gällande
stadgeverk för SSRK och SKK organisationen primärt ska fungera som vägledning och vid behov,
konsultationer med SSRK Hs och/eller SKK/FK/CS.
Springerklubben, Cockerklubben och JIS sänder över förtydligandet för godkännande av SSRK Hs
bifogat till detta brev.
Med vänliga hälsningar

Tina Kauppinen, ordförande Springer Spaniel klubben
Daniel Svensson, ordförande Cocker Spaniel klubben
Andreas Sundgren, ordförande JIS
Förtydligande av associering för Jaktspaniel i Sverige (i fortsättningen benämnt som JIS) till
Svenska Spaniel och Retriever Klubben (i fortsättningen benämnt som SSRK).
JIS har bildats för att utifrån sin kompetens, intresse- och erfarenhetsbas utgöra ett positivt bidrag
till förvaltningen av Cocker och Springer Spaniel raserna inom SSRK. Detta dokument skall
tydliggöra och fastställa JIS association till SSRK.
JIS skall verka i samarbete med SSRK och berörda rasklubbar under följande primära villkor.
JIS som klubb-bildning.
- JIS bibehåller tills vidare en egen medlemsbas för att på så sätt skapa en positiv
identifikationsgrund för JIS målgrupp. JIS har dock inte formell status som till SSRK ansluten
rasklubb.
JIS deltagande i SSRK:s gemensamma informationsfunktioner och möten.
- JIS förfogar över utrymme i Apportören likvärdigt det utrymme som tilldelats de till SSRK

anslutna rasklubbarna.
- JIS skall ha rätt till närvaro vid SSRK:s allmänna möten, funktionärsträffar och ordförandemöten
där frågor kring jaktspaniels (avel, jaktliga frågor etc.) kan förekomma. Vad gäller ekonomiskt stöd
för sådant deltagande ska JIS omfattas av samma regelverk som gäller rasklubbar i motsvarande
storlek anslutna till SSRK.
JIS verksamhet.
- JIS har rätt att i dialog med berörda rasklubbar informera om tillgängliga valpkullar, officiella
provarrangemang i SSRK:s eller berörda rasklubbars regi samt grundläggande rasinformation.
- JIS har rätt att arrangera träningsverksamhet samt inofficiell provverksamhet.
JIS yttranderätt i avels, hälso och policy frågor gällande berörda raser.
- JIS är, via de berörda rasklubbarna, remiss & informationsinstans för SSRK i jaktspanielfrågor.
Samtliga inom SSRK förekommande frågor och remisser som rör JIS specifikt skall ställas till JIS
via berörd rasklubb. Berörd rasklubb skall vidarebefordra frågor och remisser till JIS.
JIS skall inlämna sina yttranden och svar via berörd rasklubb och rasklubben skall, i dialog med JIS,
vidarebefordra dessa till SSRK.
- RAS-dokument. Huvudansvaret för de RAS dokument som berör Springer och Cocker Spaniel
ligger hos respektive rasklubb. JIS görs ansvariga för de delar av RAS dokumenten som rör jaktligt
avlad Springer och Cocker Spaniel och dessa delar skall inlemmas i det slutgiltiga RAS dokumentet
i dialog mellan JIS och ansvarig rasklubb.
Detta dokument har utformats i dialog mellan ordförandena för rasklubbarna för Springer och
Cocker Spaniel samt JIS under SSRK:s funktionärsträff i april 2008. Dokumentet har efter detta
förankrats i respektive klubbs styrelse.
§36 Årsboken
Diskuterades årsboken som var av mycket god kvalitet och som har blivit mycket uppskattad. Mötet
uttryckte stor tacksamhet å klubbens vägnar till Maria Müllersdorf och Paul Anderson för deras fina
arbete.
Diskuterades nästa årsbok och behovet av material från hela landet. Styrelsen understryker vikten
av att hela Sverige finns representerat i årsboken men att det också förutsätter att det kommer in
material på ideell basis. Det är inte rimligt att redaktören själv ska bära hela ansvaret för att fylla
publikationen. Maria påpekade att det för 2007 års årsbok var material efterfrågat som inte kom in.
Styrelsen beslutade:
att skicka exemplar av årsboken till SKK CS, kansli och FK samt till SSRK Hs.
§37 Frågor från årsmötet – Gamefair Tullgarn, JIS samverkan SSRK
Diskuterades JIS medverkan med SSRK på Gamefair på Tullgarn. Bland annat så ska JIS hålla i det
workingtest som ska hållas på mässan.
Mötet beslutade:
att uppdra till Petra att ta kontakt med Paul Anderson för att sondera vad för slags hjälp

som behövs i form av folk och hundar samt att rapportera detta till kommande styrelsemöte.
§38 Frågor från årsmötet – Scandinavian Spaniel Championship
Diskuterades genomförandet av ett första Scandinavian Spaniel Championship i samverkan med
SSRK.
Mötet beslutade:
att uppdra till Ulf att kolla upp vilka inbjudningar som har gått ut till olika organisationer och
vilken respons som dessa har fått och att rapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte.
§39 Frågor från årsmötet – Hubertusjakt
Styrelsen tog upp frågan från årsmötet om att genomföra Hubertus jakt i Sverige.
Mötet beslutade:
att uppdra till Larissa att ta fram tillgänglig information i form av regelverk samt att sätta sig i
kontakt med de svenskar som har deltagit aktivt i Hubertusjakt samt att rapportera till nästa
styrelsemöte.
§40 Förfrågan från Springerklubben om att använda JIS nya hälsoblankett
Inkommit förfrågan till styrelsen från ESS om att använda JIS nyutformade
hälsundersökningsblankett som underlag för ESS hälsundersökning. Styrelsen ställde sig positiv till
en samverkan kring blanketten förutsatt att blankettens upphov finns tydligt angivet samt att
blanketten i den mån det behövs anpassas till icke jaktavlad Springer Spaniel i den mån det behövs.
Mötet beslutade:
att uppdra till Maria Müllersdorf att kontakta avelsansvarig hos ESS för att samverka kring
banketten samt att rapportera till kommande styrelsemöte.
§41 Nästa möte
Nästa möte avhålles per telefon den 27/4 kl. 20.00, ordförande skickar ut kallelse.
§42 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar samtliga närvarande.
Justerat

Larissa Håkansson Andreas Sundgren
________________________________________________________________________

