Styrelseprotokoll 080910
av Bert Andersson 14 okt 2008, 15:26
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Bert Andersson
Ulf Westlund
Larissa Håkansson
Petra Johansson
Maria Mullersdorf
Adjungerad:
Anmält förhinder: Christer Järlgren
Yvonne Schwermer-Herngren.
Utses att justera: Larissa Håkansson
Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Bert Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Andreas Sundgren
Justerare:
………………………………………….…
Larissa Håkansson
§98.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§99.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
§100.
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§101.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.
§102.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§103.
Ekonomi och medlemsutveckling.
Petra rapporterade att föreningens ekonomi för närvarande är god.
Medlemsantalet är ca. 135 personer.
Styrelsen tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna.
§104.
Post från SSRK.
Styrelsen gick igenom post från SSRK
Lades till handlingarna.
§105.
Rapport från möte mellan Spanielrasordförande .
Andreas kunde tyvärr inte deltaga på detta möte.
§106.
Hubertusjakt, regelförslag samt förslag till domarprotokoll
från Hubertuskommitten.
Gruppen har tagit fram ett bedömningsunderslag.
Mötet beslutade
att godkänna bedömningsunderlaget.
att kommittén presenterar ett domarprotokoll till nästa möte.
§ 107.
Hubertusjakt, JIS club trial.
Kommitten presenterade en budget och ett förslag med domare och funktionärer.
Styrelsen diskuterade olika upplägg med priser och funktionärer.
Andreas kontaktar sponsorer och jakttidningar..
Petra skickar ut ett e-post till JIS alla medlemmar.
Larissa skickar ut ett meddelande via SSRK och JIS web.

Ulf kontaktar markägare ang. provledare.
Mötet beslutar
att godkänna budgeten och organisationsplanen.
att JIS bidrar med 5.000:- till Hubertusprovet.
§ 108.
Övriga frågor.
Larissa föreslog att vi skall ha ett styrelsemöte i samband med Hubertusprovet.
Mötet beslutade
att vi skall se till att det blir av.
§109.
Nästa möte.
Nästa möte äger rum onsdag 15:e oktober kl. 20.30.
Andreas skickar kallelse via e-post.
§110.
Mötets avslutande.
Andreas tackar alla och avslutar mötet.

