Styrelsemöte JIS 080427.
av Bert Andersson 09 maj 2008, 19:13
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Bert Andersson
Petra Johansson
Ulf Westlund
Yvonne Schwermer-Herngren
Maria Mullersdorf
Larissa Håkansson
Christer Järlgren
Adjungerad:
Anmält förhinder: Mats Andersson
Utses att justera: Bert Andersson
Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Bert Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Andreas Sundgren
Justerare:
………………………………………….…
Larissa Håkansson
§43
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§44
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
§45
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§46
Fastställande av dagordning.
Fastställes med några justeringar.
§47
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.
Styrelsen beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§48.
Årsboken- diskussion kring ansvarsfördelning inför nästa årsbok.
Mötet diskuterade hur arbetet med nästa årsbok ska organiseras för att avlasta redaktören och
för att få in så mycket material som möjligt från hela landet vad gäller rapportering från
jaktprov, jakter, träningar och olika arrangemang.
Mötet beslutade:
att Maria kvarstår som redaktör och ansvarig för avelsinnehållet i årsboken.
att Bert och Yvonne får i uppdrag att samordna och samla in material vad det gäller jaktprov,
träningar, jakt och andra arrangemang för 2008 års årsbok.
§49.
Gamefair på Tullgarn - rapport
Petra lämnade rapport från arbetet med att få folk att hjälpa till och att få
hundekipage till workingtest-tävlingarna. JIS skall stå i SSRKs monter och
vi skall försöka få fram banderoller eller t-shirts för att göra reklam för JIS.
Mötet beslutade:
att Petra fortsätter att arbeta med frågan och rapporterar utgången av JIS deltagande vi
kommande styrelsemöte.
§50.
Scandinavian Spaniel Championship - rapport
Ulf rapporterade om arbetet med SSC.
Mötet beslutade:
att lägga frågan om SSC vilande till kommande år.

§51.
Hubertusjakt - rapport
Larissa rapporterar att hon inte ser några problem att anordna Hubertusjakt
i Sverige.
Mötet beslutade:
att Larissa och Ulf får i uppdrag att översätta reglerna för Hubertusjakt från Danska till
svenska, samt att initiera ett arrangemang under hösten med vad det innebär vad det gäller
mark, sponsorer och en budget. Rapport ska lämnas till nästa styrelsemöte.
§52.
Inbjudan från ESS om att delta klubbens en uppfödarstrategiträff.
Maria är, i egenskap av avelsansvarig inom JIS, inbjuden att delta i en uppfödarstrategiträff
anordnad av Springerklubben den 24-25/5. Styrelsen understryker det positiva i att
Springerklubben söker det här samarbetet.
Mötet beslutade:
att Maria kontaktar ESS om vad för specifika frågor det handlar om som Springerklubben vill
ha JIS synpunkter i.
att Maria ska delta i träffen i den mån det är möjligt för henne.
§53.
Telemöte JIS, ESS och CSK den 27/4 2008.
Under söndagen den 27:e april så har Andreas hållit telefonmöte med ordförandena för
Springer och Cockerklubbarna för att ytterligare förtydliga en del saker in det gemensamma
associationsdokumentet för JIS. Mötet resulterade i nedan inkluderade slutsatser.
Att: SSRK Hs samt SSRK:s kansli.
Protokoll från telefonmöte 27:e april, 13.00 JIS, ESS, CSK
Mötet har sammankallats för att praktiskt förtydliga en del av de termer som förekommer i det
gemensamma associationsdokument för JIS som har sammanställts mellan JIS, Springer och
Cockerklubbarna.
Närvarande:
Tina Kauppinen, ordförande Springerklubben
Daniel Svensson, ordförande Cockerklubben
Andreas Sundgren, ordförande JIS
Ur associationsdokumentet;
- 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.
Mötets definition;
Mötet diskuterar vad som ska definieras som ”allmänna möten” och vad det ska innebära för
JIS närvaro vid till exempel Fullmäktigemötet. Man kommer fram till att det vore önskvärt
om JIS fanns representerat under fullmäktigemötet med yttranderätt och med ekonomiskt stöd
från SSRK enligt associationsförtydligandet. Ingen av rasklubbarnas ordförande finner hinder
för detta. Mötets definition av allmänna möten inkluderar således SSRK:s Fullmäktigemöte.
Postgång – Spanielfrågor, remisser
Ur associationsdokumentet;
- 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.
Mötets definition;
Mötet diskuterar postgången till JIS vad gäller Spanielärenden. Man, föreslår, för att undvika
interna missförstånd, att all post som rör Spanielfrågor som går till rasklubbarna också ska
skickas till JIS. Svar på remisser där det finns avsnitt kring vilka JIS behöver yttra sig
(jaktliga utvecklingsfrågor, avelsfrågor, jaktprovsverksamhet) skall sändas från JIS till
respektive berörd rasklubb för vidare befordran till SSRK Hs.
RAS-dokument – arbetsgång
Ur associationsdokumentet;
- 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.
Mötets definition;
De delar av RAS dokumenten för Cocker och Springer Spaniel som berör de jaktligt avlade
delarna av populationerna skall produceras av JIS. Dessa delar av dokumenten ska infogas i
det slutliga RAS dokument som insänds till SSRK av respektive rasklubb. JIS skall anges som
källa till nämnda avsnitt. JIS har att anpassa sig till de revisionsperioder för RAS dokumentet
som också åligger SSRK och rasklubbarna.
Vilka skyldigheter har SSRK gentemot JIS?

Mötet diskuterar behovet av ett förtydligande från SSRK:s sida av hur man ser på sina
skyldigheter mot JIS. Detta med tanke på det unika i det uppkomna läget. SSRK har inte
tidigare stått inför lösningen med en associerad klubb-bildning på samma sätt som JIS och
mötet skulle därför, i positiv anda, vilja ställa en förfrågan till SSRK Hs om ett
principdokument där man redogör för hur SSRK Hs ser på JIS.
Bästa hälsningar,
Tina Kauppinen, ordförande Springerklubben
Daniel Svensson, ordförande Cockerklubben
Andreas Sundgren, ordförande JIS
Styrelsen tackar Andreas för redogörelsen av mötet.
Styrelsen beslutar:
att fastställa det protokoll som telefonmötet resulterat i
att lägga telefonmötesprotokollet till handlingarna.
§54.
Ekonomi och medlemsutveckling
Petra rapporterar: ekonomin är god även efter det att årsboken är betald.
Medlemsutvecklingen är bra, dock finns en liten grupp som inte betalt sin medlemsavgift.
Mötet tackar för rapporten och lägg er den den till handlingarna.
Mötet beslutar:
att göra ekonomi och medlemsutveckling till en stående punkt på
dagordningen till styrelsemöten.
§55.
Marknadsföringsmaterial till Tullgarn
Petra har titta på olika marknadsföreringsmaterial till Tullgarn.
Mötet beslutar:
att inköpa material för ca 4.000 kr till produktion av marknadsmaterial för användas på
Tullgarn. Petra får i uppdrag att ta fram detta material.
§56.
JIS håller kurs i samarbete med cockerklubben.
Maria och JIS har fått en förfrågan om att hålla ha en kurs för CSK. Det är en jaktkurs
med inriktning mot grundprov. Intresset har varit stort från CSK och Maria är
villig att hålla denna kurs. Maria skänker halva arvodet ca. 2.000:- till JIS.
Rapporten lades till handlingarna.

§57.
Nästa möte.
Söndagen 1:a Juni klockan 20.00. Andreas skickar kallelse över mail.
§58.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.

