
Styrelseprotokoll 100120
Plats: Telefonmöte

Beslutande: 
Maria Trogen 
Bert Andersson 
Larissa Håkansson
Annikken Aagaard
Ulf Westlund
Christian Dokken 

Adjungerad: 

Anmält förhinder: 
Andreas Sundgren
Yvonne Schwermer-Herngren.
Petra Johansson

Utses att justera: Larissa Håkansson

Underskrifter:

Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§1. Mötet öppnas.
Bert öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

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

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

§4. Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.



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

Styrelsen beslutar 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§6. Ekonomi och medlemsutveckling.

JIS har ett bra medlemsantal, drygt 135 betalande.
Petra deltog ej på mötet

Mötet beslutade
att tackade Bert för rapporten och den lades till handlingarna.

§ 7. Årsbok 2009.
Styrelsen diskuterade JIS årsbok. Styrelsen kom fram till att JIS inte har råd
att satsa pengar och energi på årsboken. 

Mötet beslutade 
att inte ge ut årsboken 2009. 

§ 8. Årsmötet.
JIS skall hålla årsmöte i mars. De senaste åren har dom gått av stapeln hos
Mats Andersson till allas belåtenhet. Mötet beslöt att hålla det 27:e mars kl. 11.00 
i Högboda bygdegård.

Mötet beslutade
att Bert kontaktar Mats. Bert skriver en kallelse till medlemmarna. Kallelsen kommer att
läggas ut på JIS hemsida. 

§9. RAS dokument 
Annikken har arbetat med RAS-dokument för jaktspaniels. Maria Mullersdorf är
vidtalad och vi får använda hennes arbete, JIS vill att det skall vara kort och
koncist. RAS-dokumentet skall vara ett levande dokument.

Mötet beslutade
att Christian kontaktar SSRK om JIS kan få ett samarbete om jaktspaniels via rasdata.
att Uppdra till Anniken att ta fram förslag kring hur man ska kunna avsluta dokumenten.

§10. Övriga frågor.
Det kommer att äga rum ett Game Fair på Tullgarn 28-30 maj.
JIS har möjlighet att kunna visa upp sig där, då vi får använda 
SSRK/östra monter.

Mötet beslutade
att vi skall deltaga på detta arrangemang.



§11.
Nästa möte.

Onsdagen 17:e februari 2010 klockan 20.00
Andreas skickar kallelse via mejl.

§12. Mötets avslutande.


