SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

2010-09-29

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

Olle Johannisson
Ulf Westlund
Maria Trogen
Larissa Håkansson
Annikken Aagaard
Carina Greiff Andersson
Anne Imeland
Christian Dokken

Anmält förhinder:

Petra Johansson

Utses att justera:

Maria Trogen

nummerföljd på mötet

5

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Carina Greiff Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Olle Johannisson
Justerare:
………………………………………….…
Maria Trogen

§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.
Maria Trogen väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll hade inte skickats ut av sekreteraren och ingen annan hade
vid mötet tillgång till protokollet varför punkten sköts till nästa möte.
§6 Styrelseprotokoll
Olle undrade lite över hanteringen av styrelseprotokollen eftersom de två sista mötena inte
finns på hemsidan. Maria hade missat att lägga ut protokollet från juni månad och Carina
ska därför skicka ut protokollet på nytt till henne. Petra har inte nejlat ut det föregående
protokollet och Olle åtog sig att prata med henne.
§7 Vem håller på med vad
Maria rapporterade att arbetet med RAS-data cocker ligger lite lågt just nu. Det kommer
att starta igen när Jörgen Norrblom har blivit av med ansvaret för SSRKs hemsida och
därmed kommer att ha lite mer tid. Anne kommer därför att vänta med att starta upp RASdata för springer tills man ser att det fungerar för cocker.
§8 Kontakter med rasklubbar och SSRK
Larissa har tidigare skickat ut ett mejl där man kan se att Springerklubben gett en dispens
utan att kontakta JIS. Det finns styrelsebeslut i SSRK på att rasklubbarna ska samarbeta
med JIS om sådana dispenser. Olle har därför skickat ett mejl till Springerklubben med en
förfrågan om varför inte JIS har kontaktats. Olle har inte fått något svar. Carina ska
kontakta styrelsen och höra varför vi inte fått något svar.
Christian berättade om att samarbetet med cockerklubben fortsätter att fungera bra. De
arrangerar ett jaktprov hos Christian till helgen.
Uffe berättade att några från Clumberklubben varit hemma hos honom och tränat för ett
litet tag sedan.
§9 Ekonomi
Petra var inte med på mötet och punkten bordlades därför.
§10 Hubertusprovet
Carina berättade att det hittills har kommit in en anmälan, men det är lång tid kvar innan
anmälningstiden går ut. Enligt Maria så är allt i det praktiska arrangemanget under
kontroll. Vi skulle kunna behöva några till som sponsrar med priser. Hör av er till Maria
om ni kan få tag i priser.
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§11 Halthet hos spaniel
Annikken har hört om många cockrar med korsbandsskador och bakbenshältor och många
springrar med frambenshältor. Vi skulle därför behöva veta statusen och se om våra raser
är överrepresenterade eller inte bland dessa skador. De hälsoenkäter som förut samlades in
gav ganska få svar, ca 50 st. Den hälsoenkät som finns på hensidan ligger ganska gömd
där och den är också väldigt omfattande och svår att förstå.
Vi skulle därför behöva göra en ny, men kanske enklare undersökning. Just nu är de flesta
av oss ute på jaktprov och träffar mycket folk. Vi behöver därför alla i styrelsen höra efter
och diskutera halthet hos spaniel med folk. Senare kan vi sätta ihop ett brev och skicka ut
till uppfödare.
§12 Loggor på hemsidan
Maria undrade över hur vi ska hantera företag som kanske vill annonsera på hemsidan.
Ska vi sälja annonsplatser och hur gör vi med de företag som är med och sponsrar
Hubertusprovet? De företag som sponsrar Hubertusprovet ska finnas på den fliken. Det
blev sedan an lång diskussion om vi ska sälja annonsplatser eller inte och om vi i så fall
behöver kolla upp annonsörerna eller inte. Vi kom inte fram till något beslut utan
diskussion får fortsätta ett annat möte.
§13 Ögonlysning
Annikken har skrivit ihop information som ligger på hemsidan. Det vore bra om fler äldre
spaniels ögonlystes så att vi kan få en bättre koll på detta. Det är enligt Annikken ett
problem idag hos cockrarna och det kan vara ett problem hos springrar. Det behöver
göras mer och om när det görs ett brevutskick med frågor om halthet så bör brevet även
behandla ögonsjukdomar.
§14 Övriga frågor
Det har kommit en fråga från en medlem om JIS kan lägga motioner till SSRKs
fullmäktigemöte. Olle ska kontakta Torbjörn för att reda ut det. Den specifika frågan
gällde om man inte kunde införa ett annat betalningssystem för jaktproven eftersom man
som reglerna är nu är tvingad att ligga ute med väldigt mycket pengar. Så småningom får
man tillbaka en del av pengarna eftersom man ofta blir bortlottad från prov. Det borde gå
att införa ett annat system som skulle kunna vara smidigare för både förare och
avdelningar.
Christian undrade över vårat betalningssystem för medlemmarna. Det är väldigt svårt att
veta och komma ihåg om man har betalat medlemsavgiften eller inte. Olle berättade att
det finns funktioner i det nya systemet som köpts in som man tex. kan använda för att
skicka ut påminnelsemejl till de som inte betalat in medlemsavgiften efter tex. 1-2
månader. Vi beslutade att fortsätta diskussionen när Petra är med.
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§15 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till Hubertushelgen, antingen kvällen före eller dagen efter provet.
Olle skickar kallelse.
§16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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