
Styrelseprotokoll JIS 080629

av Bert Andersson 17 jul 2008, 19:19 

Plats: Telefonmöte

Beslutande: Andreas Sundgren
Bert Andersson
Petra Johansson 
Ulf Westlund
Larissa Håkansson
Christer Järlgren

Adjungerad: 

Anmält förhinder: Mats Andersson
Maria Mullersdorf
Yvonne Schwermer-Herngren.

Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§72.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§73.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

§74.
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=58#p190%23p190


§75.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

§76.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§77.
Ekonomi och medlemsutveckling.
Petra rapporterade att föreningens ekonomi för närvarande är god,
tillgångar på konto ca. 18.600:- 

Medlemsantalet är ca. 120 personer.

Styrelsen tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna.

§78.
Post från SSRK.
Styrelsen gick igenom post från SSRK. Styrelsen konstaterar att SSRK hs
har fastslagit JIS förtydligande association till SSRK, samt att man har tagit
beslut om att JIS skall betala motsvarande avgift till SSRK som andra till
SSRK anslutna rasklubbar.

Lades till handlingarna. 

§79.
Rapport från telefonmöte med rasklubbar och avdelningar.
Andreas redogjorde från ett telefonmöte gällande ett medlemskap inom
SSRK, samt vilka konsekvenser det får för spanielklubbarna. 
Diskussionen kring utvecklingen sker fortlöpande med ett nytt möte
planerat till den 30 juni. Andreas deltar för JIS räkning och rapporterar
till nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackar Andreas för rapporten och den lades till handlingarna.

§80.
Hubertusjakt, regelverk och genomförande.
Arbetet med att översätta de regelverk som finns till svenska fortgår och man utgår
från FCI:s regler. Elsebeth Bergqvist deltar i arbetet att översätta från danskan.
Svenska Jägarförbundet planerar att ta fram ett regelverk för Hubertusjakt och
en kontakt skall tas med jägarförbundet om deras arbete.

Mötet beslutade:

att uppdra åt Larissa och Ulf att fortsätta arbetet med regelverket.

att föreslå ett plats och tidpunkt för ett prov i december 2008.



att ta kontakt med Svenska Jägarförbundet och höra om deras arbete.

§ 81.
Ras, jaktcocker/spaniel.

Frågan bordlades till nästa möte p.g.a. avelansvarig ej var med på mötet.

§ 82.
Nästa möte.

Onsdagen den 30 juli kl. 20.30. Andreas skickar kallelse via mejl.

§83.
Mötets avslutande.
Andreas avslutade mötet och tackade alla närvarande.
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