
Styrelseprotokoll JIS 080601

av Bert Andersson 30 jun 2008, 14:12 

Plats: Telefonmöte

Beslutande: Andreas Sundgren
Bert Andersson
Petra Johansson 
Maria Mullersdorf
Larissa Håkansson
Christer Järlgren

Adjungerad: 

Anmält förhinder: Mats Andersson
Ulf Westlund
Yvonne Schwermer-Herngren.

Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§59
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§60
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

§61.
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

http://jaktspaniel.org/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=92
http://jaktspaniel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=55#p173%23p173


§62.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes med några justeringar.

§63.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§64.
Ekonomi och medlemsutveckling.
Petra rapporterade att föreningens ekonomi för närvarande är god.

Medlemsantalet är ca. 120 personer.

Styrelsen tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna.

§65.
SSRK- Fullmäktigemöte.
Andreas rapporterade från SSRK:s Fullmäktigemöte.

Styrelsen tackar Andreas för rapporten och lägger den till handlingarna. 

§66.
Telemöte med SSRKs små rasklubbar.
Andreas går igenom minnesanteckningar från det telemöte som JIS var
inbjudna till onsdag 28 maj, där de små rasklubbarna inom SSRK diskuterade
frågan om ett medlemskap inom SSRK. JIS kunde inte delta av praktiska skäl
men följer utvecklingen med intresse.

Styrelsen tackar Andreas för rapporten och lägger den till handlingarna.

§67.
Gamefair Tullgarn.

Petra rapporterade om JIS arbete på Gamefair Tullgarn. Gamefair var ett mycket lyckat 
arrangemang för JIS del med många intresserade människor runt JIS monter. 
Styrelsen tackar Petra för rapporten och passar samtidigt på att tacka för det arbete som alla 
funktionärer har lagt ner på mässarrangemanget och lade därmed rapporten till handlingarna.

§68.
Hubertusjakt , regelverk och genomförande.

Larissa har översatt den Danska Spanielklubbens regler för Hubertusjakt till svenska.
Den kommer att sändas ut till JIS styrelse för genomgång. Styrelsen diskuterar genomföande av 
Hubertus prov i JIS regi och beslutar att satsa mer resurser på att utreda provformen.

Mötet beslutade:



att uppdra till Larissa och Ulf att tillsätta en regelkommitté som har i uppgift att ta fram ett 
regelverk för fastställande i JIS styrelse. 

att ge kommittén i uppdrag att utarbeta ett reviderat regel förslag till kommande styrelsemöte.

§69.
Övriga frågor

Inkommit från CSK och ESS om stöttande av motion till SSRK:s nästa fullmäktige
om utjämnad mandatfördelning mellan rasklubbar och avdelningar.

Mötet beslutade:

att i princip ställa sig bakom motionen men skulle vilja ha ett tillägg i form av ett förslag om skilda 
beslutfora i Spaniel och Retriverfrågor.

Styrelsen uppdrog Andreas att kontakta CSK och ESS. 

§70.
Nästa möte.

Söndagen den 29:e juni klockan 20.00. Andreas skickar kallelse via mejl. 

§71.
Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.
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