Styrelseprotokoll 091018
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Petra Johansson
Maria Trogen
Larissa Håkansson
Annikken Aagaard
Adjungerad:
Anmält förhinder: Ulf Westlund
Yvonne Schwermer-Herngren.
Christian Dokken
Bert Andersson
Utses att justera: Larissa Håkansson
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.
Petra Johansson väljs som protokollsförare för mötet.
§86. Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§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.
Ekonomin är bra och JIS har ett bra medlemsantal, drygt 120 betalande.
Mötet beslutade
att skicka ut inbetalningskort igen till de som inte har betalat för år 2009, ca 50 personer.
§ 90. Årsbok och redaktörsjobb
JIS har undersökt intresset att bli redaktör för årsboken, men tyvärr är intresset svalt.
Frågan är om vi skall ha årsbok varje år.
Mötet beslutade
att Tills vidare fortsätta att söka efter en lämplig kandidat för redaktörsjobbet.
§ 91. Hubertusjakten.
Domarfrågan är inte löst, några är tillfrågade och har tackat nej, några har ej svarat än.
Mötet beslutade
att lägga ut information om Hubertusprovet på JIS hemsida så fort domarfrågan är löst.
§92. Ordförandes möte med SSRK Hs.
Andreas har haft ett möte med SSRK Hs angående JIS och dess roll i SSRK.
Mötet beslutade
att Uppdra till Andreas att följa upp på mötet.
§93. Behandling av dispensärende.
Diskuterades dispensärende från SSRK.
Mötet beslutade
att Lägga till handlingarna det svar som avelsanasvarig och ordförande gemensamt utformat
som svar på dispensförfrågan.
§94. Diskussion kring RAS dokument
Diskuterades RAS dokument för jaktcocker och jaktspringer. Konstaterades att det finns
material för minst en av de två att ställas samman till kommande årsmöte.
Mötet beslutade
att Uppdra till Andreas att kontakta Maria Müllersdorf för att nå färdigställande av det
material som existerar samt att samla ett antal lämpliga personer i sammanställandet av det
slutliga dokumentet.
§95. Övriga frågor.
A Förändringar i styrelsen
Andreas meddelar att han avgår som ordförande vid kommande årsmöte.
Bert meddelar att han avgår som sekreterare vid kommande årsmöte.
Mötet beslutar
att Uppdra till Andreas att meddela valberedningen.

§96.
Nästa möte.
Söndagen 1:e november klockan 20.00
Andreas skickar kallelse via mejl.
§97.
Mötets avslutande.
Andreas tackade alla närvarande och avslutade mötet.

