SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

2010-12-05

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

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

Anmält förhinder:

Anne Imeland

Utses att justera:

Larissa Håkansson

nummerföljd på mötet

6

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

§1
Mötet öppnas.
Olle hälsade alla välkomna och öppnade 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. Övriga frågor som anmäldes var frågan om
dispenser och remissen om SSRK:s organisation.
§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer.
§6 Vem håller på med vad
Arbetet med ras-data kommer snart att vara på gång. Petra undrade också om det färdiga
ras-dokumentet sedan ska in till SSRK och eller SKK. Annikken trodde att det ska vara på
SKKs hemsida. Petra tar och kollar upp det. Mer statistik ska in i dokumentet som Maria
tar och lägger in.
§7 Kontakter med rasklubbar och SSRK
Olle rapporterade att det står på Springerklubbens hemsida att de vill samarbeta andra
spanielklubbar och det är ju positivt. Olle tar kontakt med ordföranden i Springerklubben
för att etablera ett samarbete.
Olle har varit i kontakt med Springerklubben om hanteringen av dispenser o.dyl. Deras
styrelse visste inte om hur dispenserna skulle hanteras och de har bett om ursäkt att de
gick förbi JIS.
§8 Ekonomi
Petra rapporterade att ekomin ser stabil ut och att det inte har hänt så mycket sedan sist.
Norska medlemmar kan ha problem att betala in pengar till oss. Hur svårt är de för oss att
öppna ett norskt konto? Det skulle underlätta för norska medlemmar. Petra kollar upp det.
§9 Hälsa hos spaniel
Annikken la fram ett förslag om att JIS borde ha en grupp på kanske 4 personer som
ansvarar för och diskuterar hälsofrågor. Annikken tar tag i det. Vad finns det för problem
och vad kan man göra åt det. Förslag från Annikken att vi skulle kunna ha ett
avelsseminarie på nästa årsmöte. Mötet var positiva till det förslaget.
§10 Årsmötet
Mötet måste vara innan mars månads utgång och det förslag som kom upp var den 26-27
mars. Carina fick i uppdrag att undersöka om vi kan ha det på den vanliga platsen i
Östergötland. Ett program tas fram.
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§11 Övriga frågor
Dispensen: Det har inkommit ännu en dispens om registrering av en jaktspaniel. Det
utbröt en diskussion om hur vi ska hantera dispenserna. Vi kanske skulle ha en riktlinje
om vilka som vi kan godkänna respektive underkänna så att inte alla dispensansökningar
behöver hanteras på ett styrelsemöte. Det vi inte har velat godkänna är testikelfel.
Christian kom med förslaget att om båda föräldrarna med i klubb godkänd av FCI så ska
vi godkänna dispensansökan.
Forumet vill inte Paul administrera längre och vi bestämde att den läggs ner. Maria
föreslog att vi istället ska lägga ut en gästbok. Mötet bestämde att Maria ska göra en
gästbok.
Remissen från SSRK om organisationsförändringen. Var kommer JIS in? Alla fick i
uppdrag att läsa igenom och skicka sina synpunkter till Olle så snart som möjligt.
Är valberedningen kontaktade? Frågan kom upp eftersom de missade att kontakta många i
styrelsen inför det förra årsmötet. Någon från valberedningen borde vara med vid nästa
styrelsemöte.
§12 Nästa möte
Vi bestämde att nästa möte ska vara i slutet av januari, Olle skickar förslag på datum.
§13 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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