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Sammanträdesdatum

2010-04-05

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

Olle Johannisson
Petra Johansson
Ulf Westlund
Maria Trogen
Larissa Håkansson
Carina Greiff Andersson
Annikken Aagaard

Adjungerad:
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2

Anne Imeland

Anmält förhinder:

Christian Dokken

Utses att justera:

Larissa Håkansson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Carina Greiff Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Olle Johannisson
Justerare:
………………………………………….…
Larissa Håkansson

§1
Mötet öppnas.
Olle hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2
Val av protokollförare för mötet.
Carina Greiff Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
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§3
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
§5 Föregående möte
Olle gick igenom protokollet från det konstituerande mötet. Inga synpunkter.
§6 Deltagande på funktionärsträff
Funktionärsträffen är redan nästa helg, finns det någon som kan åka? De flesta kunde inte,
men eventuellt kanske Christian skulle kunna åka? Olle fick uppgiften att fråga Christian,
diskussion fördes om vem som skulle kunna åka om Christian inte kan. Om han inte kan
så får vi fråga någon annan av våra aktiva medlemmar. Maria skickar över inbjudan till
Olle.
§7 Deltagande på fullmäktigemötet
Den 22 -23 maj är fullmäktigemötet, Olle valdes av styrelsen att åka dit. Uffe informerade
om att alla kan åka dit och försöka påverka, men JIS har ingen rösträtt. Det vore bra om
någon mer som är insatt i frågan kan åka. Som förslag kom Jörgen Andersson upp och
Larissa fick i uppdrag att fråga honom. Om Jörgen kan åka så beslutades det att ska JIS
betala kostnaden att ta sig dit även för honom. Anmälningstiden går ut i mitten av april.
§8 Ersättning och kostnader vid träningsträffar
Olle har hittat ett gammalt protokoll från JSK där man beslutade att 50 % av intäkter från
träningen ska tillfalla tränaren. En diskussion fördes sedan hur JIS ska göra. Uffe ville
gärna veta hur mycket han ska ta för en träningskurs. Hur har det gått till innan? Det har
varit träningar innan, där överskottet har gått till JIS kassa. Som exempel har Uffe tagit
600 kr för 5 träningstillfällen. Larissa sa att man kanske kunde titta över detta och ha ett
förslag till nästa möte. Maria påpekade att man får pengar från Studiefrämjandet om gör
det i deras regi. Man måste i så fall ha personnummer på de som deltar. Man får betalt per
timme, men vid mötet var det lite oklart om ersättningen. Uffe fick i uppdrag att ta fram
ett förslag till nästa möte.
§9 Vem håller på med vad?
Maria ansvarar för arbetet med RAS-data för cockrar. Det är väldigt mycket arbete, ca 4
% av alla cockrar är jaktcockrar och Maria har nu börjat gå igenom 35 000 individer.
Eventuellt kan man dela upp arbetet med springrarna sedan på hela styrelsen. Hela
styrelsen var överens om att det är ett väldigt viktigt arbete som har påbörjats. Maria har
som mål att RAS-data för cockrarna ska vara klart i augusti. Målet är att RAS-data för
springer ska vara klart till nästa årsmöte i JIS.
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RAS-dokument för cockrarna arbetar Annikken med och hon har ännu inte fått tag i förra
årets jaktprovsstatistik. Hon har samarbetat med Maria Müllersdorf och Maria Trogen.
Anne har påbörjat arbetet med RAS-dokumentet för springrarna. Statistiken kommer att
bli mycket enklare sedan när RAS-datan är klar. Båda arbetena får påbörjas och göras
parallellt.
§10 Kontakter med rasklubbarna
Olle undrade över hur kontakterna med rasklubbarna förut har gått till. Annikken
berättade hur det har gjorts förut. Bert och Andreas har haft en del kontakter tidigare, men
ingen visste riktigt vad som har sagts. Tonen har vad alla visste varit positiv från båda
sidor. Även Annikken har haft kontakt med cockerklubben i avelsfrågor. Tyvärr försvann
JIS svar till cockerklubben i en viktig fråga och nu när man sa ja till den första dispensen
pga. att brevet inte kom fram så ser man sig tvingad att säga ja nu. Olle åtog sig att
kontakta Bert och höra efter hur man ska gå vidare i kontakter med rasklubbarna.
§11 Tullgarn
I working testet på Tullgarn ska JIS ställa upp med funktionärer och får då ha ett bord för
att göra reklam. Larissa har material hemma som kan användas, eventuellt finns det mer
material hos Paul. Vi behöver få tag i en domare. Det verkade finnas ett antal
funktionärer. Maria och Petra tar ansvar för att samorda verksamheten.
Det kom upp en fråga om att ha en broschyr att dela ut vid denna och liknande aktiviteter.
Det finns en gammal broschyr och Maria och Petra tittar på om den går att använda.
§12 Medlemsvård
Nya medlemmar, hur tas de emot? Petra skötte det förut och sedan tog Bert hand om det.
Bert har skickat ett svarsmail till de nya och vi har ju sagt att det mesta av konversationen
ska ske via mail för att hålla nere kostnaderna.
Olle har förut i andra föreningar haft ett enkelt bokföringsprogram där man förutom
bokföringen har haft en del andra funktioner som t.ex. medlemsregister. Det finns enkla
och billiga program för föreningar t.ex. SPCS, eventuellt kanske vi kan prova. Om det är
en rimlig kostnad så beslutades att Petra kan beställa den tjänsten.
§13 Årsmötet
Årsmötet fungerade bra och Olle hade som förslag att JIS ska fixa någon form av tack. Ett
förslag var att Uffe skulle tälja figurer. Tre figurer skulle det i så fall bli till Lelle, Mats
och Janne. Det vore bra om det skedde så snart som möjligt. Mötet beslutade att Uffe ska
få betalt för att göra figurer till dessa tre.
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§14 Övriga frågor
Maria undrade över hemsidans struktur som hon tycker är lite för rörig. Alla andra
verkade dock vara överens om att den är bra. Sidan uppdateras ofta och är därför alltid
aktuell. Om någon har idéer eller synpunkter så återkoppla gärna till Maria. Det som
skulle kunna göras lite mer är aktuella reportage. Uffe ska skriva från sin kurs, Maria och
Petra skriver från Tullgarn och Olle ser till att någon skriver från kursen som de ordnar.
Det är också bra om andra medlemmar skriver, t.ex. gärna nya.
§15 Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 3 juni klockan 19.00. Olle skickar kallelse.
§16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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