
STYRELSEPROTOKOLL 100217
Plats: 

Telefonmöte
Beslutande: 

Maria Trogen 
Bert Andersson 
Larissa Håkansson
Annikken Aagaard
Ulf Westlund
Petra Johansson 

Adjungerad: 

Anmält förhinder: Andreas Sundgren
Yvonne Schwermer-Herngren.
Christian Dokken

Utses att justera: Larissa Håkansson

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
Bert Andersson

Ordförande: 

…………………………………………….
Andreas Sundgren

Justerare: 

………………………………………….…
Larissa Håkansson

§19.
Mötet öppnas.

Bert öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§20.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

§21. Val av justerare.

Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.



§22. Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

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

Styrelsen beslutar 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§24. Ekonomi och medlemsutveckling.
JIS har ett bra medlemsantal, drygt 130 betalande.
Årets vinst blev ca. 8.000:-. På konto finns ca. 26.000:-

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

§ 25. RAS-dokument.
Annikken jobbar vidare med RAS-dokumentet. Ett färdigt förslag skall vara klart
i mitten av mars.

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

§ 26. Årsmötet.
Arbetet fortsätter med årsmötet. 

Mötet beslutade
att Bert skriver en årsberättelse och Petra skriver en ekonomisk berättelse.

§27. Behandling av dispensansökan. 
JIS har fått att uttala sig om dispensansökan.

Mötet beslutade
att JIS har kontaktat cocker och springerklubbarna. JIS hänvisar till SKK:s regler, och tycker 
det är trist att situationer uppstår. 

§28. Nya jaktprovsregler från SSRK.
JIS har att uttala sig om ett remissvar till SSRK:s nya jaktprovsregler som kommer i 
framtiden.

Mötet beslutade
att Ulf och Larissa bildar en grupp som tar fram JIS remissvar .

§ 29. Övriga frågor.
a , 
JIS har fått inbjudan till SSRK funktionärsträff 10-11 april.
Bert anmäler en person till detta.

b, 
Det har varit diskussioner på JIS forum ang. SSRK:s nya jaktprovsregler.



Diskussionen har varit livlig och det har kommit undran om JIS styrelse har tagit beslut om att 
stänga ner forumet att gälla bara JIS medlemmar.
Det har JIS styrelse inte beslutat. 
Detta har webmaster själv beslutat att göra.

Mötet beslutade 
att JIS styrelse tycker att JIS forum skall vara öppet för alla och motsätter sig att forumet är 
begränsat.

c, Sponsor till JIS
Ulf har kontaktat en ny sponsor till JIS.

Mötet beslutade 
att ULF fortsätter diskussioner med sponsorn och vi får se vad det innebär. 

§30.
Nästa möte.
Nästa möte hålls efter årsmötet i mars.

§ 31.
Mötet avslutas


