SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

2011-01-30

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

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

Anmält förhinder:

Anne Imeland
Petra Johansson

Utses att justera:

Larissa Håkansson

nummerföljd på mötet

7

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 arbetet med
hemsidan och JIS medlemsregister.
§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll godkändes. Mötet i början av januari var inget ordinarie
styrelsemöte utan behandlade bara en remiss, därför finns inget protokoll från det mötet.
§6 Vem håller på med vad
Ras-dokumentet är ett tillägg och ska när det är klart skickas till cockerklubben. Sedan
ska det tas upp på cockerklubbens årsmöte och godkännas där. Annikken berättade att alla
kommer att få se vad som skrivits om jaktcockrar i ras-dokumentet på JIS årsmöte.
Avelskommittén har bildats och den utgörs av Annikken, Anne, Larissa och Anneli
Hultén. De har planerat för ett seminarie på årsmötet. Annikken berättade att de har skrivit
ett brev som ska ut till alla uppfödare för att försöka få dem att bidra med kunskap och
erfarenhet av arbetet med avel och hälsa.
Arbetet med ras-dokumentet för springer har påbörjats. Det är Anne och Larissa som
arbetar med det och det är mycket att göra och det tar tid. Det är svårare bland springrarna
att sortera hundarna eftersom de olika varianterna har korsats mer bland springer än bland
cocker. Det kom fram synpunkter på att allt arbete som läggs ned på dessa ras-dokument
är ett mycket viktigt arbete som visar på att JIS arbetar seriöst och kanske kan göra att vi
kan få någon typ av status i framtiden.
§7 Ekonomi
Petra hade förhinder och ekonomin gicks därför inte igenom. Eftersom inte Petra var med
på mötet kunde vi inte få någon rapport om efter förra mötet har undersökt om JIS kan
öppna ett norskt konto. Olle erbjöd sig att fråga Petra.
§8 Årsmötet
Årsmötet kommer att vara i helgen den 26-27 mars. Olle hade innan mötet skickat ut ett
förslag på inbjudan som alla tyckte såg bra ut. Det kommer att bli ett seminarie efter
årsmötet på lördagen och apporteringsträning med Monica på söndagen. Anmälningar tas
emot av Carina. Mötet beslutade att intresserade medlemmar från Norge ska kunna betala
medlemsavgiften på plats. Olle har påbörjat arbetet med verksamhetsberättelsen och ett
första utkast har mejlats ut. Olle ville ha hjälp av oss andra med sådant som vi arbetat
med under året. Olle fick i uppdrag att fråga om Bert kan vara ordförande under årsmötet.
Styrelsen föreslog Carina som årsmötessekreterare.
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§9 Övriga frågor
Maria bad om hjälp med nytt material till hemsidan om den nybildade avelskommittén
och om kursverksamheten. Maria bad om att få färdigt material som hon kan lägga ut.
Hon undrade också om det skulle gå bra att ta bort nyhetsloggen och nytt från styrelsen
eftersom det aldrig hamnar material där. Mötet beslutade att dessa rubriken kan tas bort
eftersom det ligger nyheter på förstasidan.
I det nya ekonomiprogrammet som köpts in finns också funktioner för att hålla koll på
medlemsregistret, skicka ut påminnelser om betalning m.m.. Petra har tyvärr inte hunnit
sätta igång det. Olle ska prata med Petra och kanske kunna hjälpa till med att få igång det.
§10 Nästa möte
Det bestämdes att nästa möte ska vara i början av mars, Olle skickar förslag på datum.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
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