STYRELSEPROTOKOLL 090524
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Petra Johansson
Maria Trogen
Christian Dokken
Ulf Westlund
Annikken Aagaard
Adjungerad:
Anmält förhinder: Bert Andersson
Larissa Håkansson
Utses att justera: Maria Trogen
Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Bert Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Andreas Sundgren
Justerare:
………………………………………….…
Maria Trogen
§45.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§46.
Val av protokollförare för mötet.
Andreas Sundgren väljs som protokollsförare för mötet.
§47.
Val av justerare.
Maria Trogen väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§48.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

§49.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§50.
Förslag på specialklubb för spaniels.
Tagits fram av ordförande i JIS. Det har presenteras för spanielrasklubbarnas
ordföranden en vecka innan fullmäktige och har möts på ett bra sätt.
Utredningen ligger på JIS hemsida.
Mötet beslutade
att Andreas uppdras att delta i det fortsatta arbetet.
§51.
Ekonomi och medlemsutveckling.
Ekonomin är bra och JIS har ett bra medlemsantal.
Mötet tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna
§52.
Samarbete med Studiefrämjandet.
Styrelsen skall undersöka om vi kan samarbeta med Studiefrämjandet
och hur det skall gå till.
Mötet beslutade
att Ulf Westlund uppdras att kontakta Helena Molin i SSRK Hs för tips och råd.
att Bert får i uppdrag att undersöka om starta en studiecirkel i föreningsteknik.
att Maria och Christian undersöker om Studiefrämjandet kan hjälpa till med kursen i
Fjugesta.
§ 53.
Webmaster/intranätmaster.
JIS nya hemsida ligger klar och har mottagits väl.
Mötet beslutade
att Maria Trogen blir webmaster för JIS.
§ 54.
Årsboken.
Årsboken har sammanställts och har lämnats för tryck.
Boken kommer att tryckas i 150 ex till en kostnad på ca. 16.500:Mötet tackade för rapporten och den lades till handlingarna.

§55.
Medlemsservice.
Mötet diskuterade möjligheten att skicka ett välkomstinfo till nya medlemmar.
Paul Andersson har erbjudit sig att ta hand om välkomnandet av nya medlemmar.
Ett problem är ofullständiga adresser.
Mötet beslutade
att Maria får i uppdrag att ta fram ett kontaktformulär där man lämnar sin adress.
Petra uppdras att uppdatera medlemsregistret, sedan delar Petra upp registret i olika grupper
som varje styrelsemedlem får att uppdatera.
§56.
Hubertusjakt 2009.
Larissa ej närvarande.
§57.
RAS.
Annikken har varit i kontakt med Maria Mullersdorf angående RAS för cocker.
Hälsoenkäten har lagts ut på JIS hemsida igen.
Mötet beslutade
att Annikken uppdras att tillsammans med Maria undersöka hur vi kan nå ut till fler, tex.
undersöka om SKK kan hjälpa till att kontakta uppfödare.
§58.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§59.
Nästa möte.
Söndagen 21 juni klockan 21.00
Andreas skickar kallelse via mejl.
§60.
Mötets avslutande.
Andreas tackade och avslutade mötet.

