
Styrelseprotokoll JIS 080806

av Bert Andersson 06 sep 2008, 18:38 

Plats: Telefonmöte

Beslutande: Andreas Sundgren
Bert Ándersso 
Ulf Westlund
Larissa Håkansson
Mats Andersson
Maria Mullersdorf

Adjungerad: 

Anmält förhinder: Christer Järlgren
Petra Johansson
Yvonne Schwermer-Herngren.

Utses att justera: Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§84.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§85.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

§86.
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=70#p232%23p232


§87.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

§88.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§89.
Ekonomi och medlemsutveckling.

Petra rapporterade att föreningens ekonomi för närvarande är god,
tillgångar på konto ca. 19.100:- 

Inkommande från träningskvällar ca. 2.500:-

Medlemsantalet är ca. 125 personer.

Styrelsen tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna.

§90.
Post från SSRK.

Styrelsen gick igenom post från SSRK

Lades till handlingarna. 

§91.
Rapport kring utvecklingen inom SSRK.

Andreas rapporterar om samtal med ordförande för rasklubbarna.

Styrelsen tackar Andreas för rapporten och den lades till handlingarna.

§92.
Hubertusjakt, regelförslag från Hubertuskommitten.

Det föreligger en översatt version av FCI:s för Hubertusprov. 
Kommittén får i uppdrag att strama upp regelverket för att bättre anpassa
reglerna till JIS förhållanden. Reglerna skall i princip utgå från FCI:s regler.
Mötet beslutade 

att kommitten får i uppdrag att ta fram ett domarprotokoll till nästa möte. 

§ 93.
Hubertusjakt, JIS club trial.

Kommitten rapporterar att Christian Dokken har erbjudit sig att upplåta mark



för att genomföra JIS club trial. Styrelsen tackar för detta.
Club trial skall hållas som Hubertusprov den 29-30 november enligt de regler
och bedömningsunderlag som JIS styrelse fastslår under hösten.
Mötet beslutar
att kommitten får i uppdrag att presentera en budget och ett organisationsunderlag.

att sprida ut information genom JIS informationskanaler.

att Andreas hör efter om annonsering i Apportören 

§ 94.
RAS, jaktcocker-jaktspringer.
Diskuteras det fortgående arbetet med RAS dokumenten för jaktcocker-springer
Mötet beslutar

att Maria håller fortsatt kontakt med rasklubbarna kring arbetet.

§95.
Övriga frågor.

Inbjudan till ordförandemöte för Spanielklubbarna den 6:e september
i Upplands Väsby.

Mötet beslutar

att Andreas skall representera JIS vid mötet.

§96.
Nästa möte.

Nästa möte äger rum Onsdag 6:e september kl. 20.30.
Andreas skickar kallelse via e-post.

§97.
Mötets avslutande.

Andreas tackar alla och avslutar mötet.
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