
Styrelseprotokoll 081217

av Bert Andersson 20 dec 2008, 09:04 

Plats: Telefonmöte

Beslutande: Andreas Sundgren 
Petra Johansson
Maria Mullersdorf
Ulf Westlund
Larissa Håkansson
Bert Andersson
Adjungerad: 

Anmält förhinder: Christer Järlgren 
Yvonne Schwermer-Herngren
Mats Andersson

Utses att justera: Larissa Håkansson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§133.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§134.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

http://jaktspaniel.org/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=92
http://jaktspaniel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=100#p299%23p299


§135.
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§136.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

§137.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.

Styrelsen beslutar 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§138.
Ekonomi och medlemsutveckling.

Ekonomin är god och JIS har ett bra medlemsantal.
Mötet tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna

§139.
Post från SSRK.

Ingen post från SSRK

Lades till handlingarna.

§ 140.
Webmaster/intranätmaster. 

Mötet beslutade  att Andreas får i uppdrag att fortsätta leta efter några som kan sköta detta.

§ 141.
Årsboken.

Anette Edqvist har tagit på sig att arbetet att sammanställa årsboken för tryck.
Vi skall försöka få en sådan bred och intressant årsbok som möjligt.

Mötet beslutade att 
- Anette Edqvist får i uppdrag att färdigställa årsboken för tryck.
- Petra pratar med Sten Christoffersson om Hubertusjakten
- Maria M skriver om springer och avelsarbetet
- Bert och Yvonne sammanställer reportage om jaktprov.
- Andreas bidrar med en jaktartikel.
- Andreas och Larissa pratar med någon engelsk domare om deras intryck.
- Maria samordnar allt material för årsboken. 



§142. 
Hubertusjakten.

Den nyss avhållna Hubertusjakten var framgångsrik med många deltagare
och en intressant jaktform, där både hund och förare bedöms.

Mötet beslutade att
- Petra och Larissa sammanställer en ekonomisk sammanställning till nästa möte.
- Tacka markägare, domare, funktionärer och alla deltagare som gjorde detta prov
så framgångsrikt.

§143.
Årsmöte 2009.

Mötet beslutade att årsmötet skall hållas den 28 mars 2009

Bert får i uppdrag att höra med lokal för årsmötet.
Andreas får i uppdrag att sammanställa en årsberättelse och en verksamhetsplan.

§144.
JIS på Stora Stockholm.

Yvonne visade upp jaktspaniel på utställningen Stora Stockholm.
Trots svåra förhållanden visade Yvonne upp jaktspaniels på ett bra sätt.

Mötet beslutade att styrelsen tackar för Yvonne för detta. 

§145. 
Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§146.
Nästa möte.

Nästa möte blir söndag 25:e januari 2009 kl. 20.00
Andreas skickar kallelse. 

§147.
Mötets avslutande.

Andreas tackade och avslutade mötet.
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