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Plats:                                        Telefonmöte

Beslutande:                               Olle Johannisson
Petra Johansson                                                  

                                                  Maria Trogen
                                                  Larissa Håkansson                                                  

Christian Dokken
Annikken Aagaard
Carina Greiff Andersson  

                                                
Anmält förhinder: Ulf Westlund

Anne Imeland  
 
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
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

§5 Föregående möte
Olle gick igenom protokollet från det förra mötet och några punkter diskuterades.  

§6 Rapport 
Uffe och Olle var uppe och representerade cockerklubben och cockerklubben stod också 
för kostnaden. När regelrevideringen kom så gjorde Torbjörn en bra presentation av 
förslaget. Det var flera andra som framförde inlägg, både för och emot det. Det blev 
votering med resultatet 30 röster för och 13 emot, varför förslaget röstades igenom. De 
nya reglerna kommer att gälla från 2012. Flertalet retrievermänniskor lade ner sina röster, 
förutom labradorklubben som röstade emot, även Springerklubben röstade emot förslaget. 
Vid nästa fullmäktigemöte återstår att bestämma hur championatsreglerna ska se ut.

§7 Rapport från Tullgarn
Petra och Maria rapporterade från Tullgarn. Det var tre bra dagar med väldigt mycket folk 
på lördagen och working-test på söndagen. Monter delades med SSRK östra. JIS syntes 
bra och hade många besökare. Petra och Maria hade gjort en ny broschyr som delades ut. 
Det negativa är att de flesta som kommer och frågar om jaktspaniels är intresserade av att 
jaga annat än fältvilt och även andra aktiviteter som t.ex. agility. Det skulle vara bra att ha 
en egen monter om det går, så att man kan göra som man vill, t.ex. ha hundar i montern. 
Kostnaden för deltagandet på Tullgarn blev ca 2000 kr, allt är ännu inte färdigräknat. 
Petra och Maria ska skriva ihop lite information och lägga ut på hemsidan.

§8 Besluta om ersättning vid träningsträffar och kostnad

Frågan bordlades eftersom Uffe hade förhinder.  

§9 Vem håller på med vad?
Annikken har haft kontakt med Maria Müllersdorf, men det har varit lite problem, men det 
ska kunna bli klart till nästa möte. Annikken kan ändra i text om Maria inte vill att hennes 
text används. 

Maria har arbetat sig igenom de 52 000 jaktcockrarna och skickat tillbaka materialet till 
Jörgen Norrblom.
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Petra har sedan det förra mötet köpt ett bokföringsprogram och precis också hunnit 
installera det. Hon ska nu sätta sig in i det nya programmet och sedan ska förhoppningsvis 
medlemsregistret fungera bra. 

§10 Kontakter med rasklubbarna och SSRK
Olle har haft mycket kontakter med cockerklubben och även med några från 
Springerklubben på fullmäktige. Cockerklubben har varit mycket tillmötesgående. 
Springerklubben har ny ordförande, Anders Berggren, och Olle ska försöka ta kontakt 
med honom. Clumberklubben är också positiva till JIS. 

Vilka kontakter har förut tagits med SSRK undrade Olle. Ingen visste, förutom 
kontakterna med Torbjörn som är spanielansvarig i HS. 

§11 Ekonomi
Petra har noterat 14 transaktioner sedan nyår, tex några nya medlemmar. Ekonomin ser 
stabil ut. Gamla medlemmar ska snart betala ny medlemsavgift. 

§12 Medlemsvård
Ett antal har hört av sig och fått svar på mejlen av Carina inom några dagar. Carina har 
också skickat med broschyren till de som visat intresse av att bli medlemmar. 

§13 Hantering av protokoll
Rutiner för hanteringen av protokollet har inte fungerat. Rutiner för det diskuterades och 
det beslutades att den som justerar skriver ut protokollet för att skicka vidare till Olle som 
sedan skickar till Carina. Maria lägger ut på protokollen på hemsidan. 

§14 Övriga frågor
Petra fick en fråga från en Tullgarnsbesökare om JIS skulle kunna komma till Segersjö på 
mässa i slutet av augusti. Det krockar tyvärr med ripjakten, men damen ifråga fick Olles 
telefonnummer och tar förmodligen kontakt med honom. 

Christian har fått in 16 anmälningar till kursen i juli, varav 8 är domare. Det kommer att 
vara fest på lördagskvällen. Det finns möjlighet att ordna träning på söndagen för de som 
är intresserade. Christian ville ha in en blänkare på hemsidan om att han vill veta 
önskemål om logi etc. 

Hubertusprovet, styrelsen fick på årsmötet i uppgift att leta upp en provplats. Det 
beslutades att Maria och Annikken återigen kollar upp om provet kan vara i Säffle. Det 
var mycket trevliga marker och allt fungerade bra utom vädret. Larissa undrade om någon 
känner sig manad att kunna hålla ihop Hubertusprovet. Till att börja med behövs någon 
som håller ihop projektet och någon som tar emot anmälningar. Annikken håller ihop det 
hela. Olle fick i uppgift att fråga Ulla-Lena om hon kan vara kommissarie. Carina erbjöd 
sig att ta emot anmälningar och också intresseanmälan för boende om det skulle behövas. 
Ett domarförslag var Royne och Olle erbjöd sig att kontakta honom. 
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§15 Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till fredagen 16 juli hos Christian. Olle skickar kallelse.

§16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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