
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniels i Sverige Sammanträdesdatum 2011-05-13

Plats:                                        Fjugesta

Beslutande:                            Olle Johannisson
 Ulf Westlund

                                                  Maria Trogen
                                                  Larissa Håkansson                                      

Annikken Aagaard (med på telefon)
Christian Dokken
Carina Greiff Andersson 

                                                 
Anmält förhinder: Anne Imeland
 Bert Andersson   
                                                  Carina Greiff Andersson
 
Utses att justera:                 Christian Dokken                                           

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
 Maria Trogen

Ordförande:

…………………………………………….
Olle Johannisson

Justerare:                         

………………………………………….…
 Christian Dokken



§1
Mötet öppnas.
Olle hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2
Val av protokollförare för mötet.
Maria Trogen valdes som protokollsförare för mötet.

§3 Val av justerare.
Christian Dokken valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar. Övriga frågor som anmäldes var de nuvarande 
problemen med klubbens bankkonto.

§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§6 Vem håller på med vad
Bert arbetar med vårt nya medlemsregister och är bra igång med det. Köper in en laptop 
och skrivare som ska vara klubbens.

Det är beslutat att vi inte åker på fullmäktige då inga frågor som är viktiga för oss ska 
behandlas.

§9 Övriga frågor

Det har varit problem för Bert att byta bank, fram tills nu så har vår förra kassör Petra 
hjälp till så att det ska fungera som vanligt.

Information från Funktionärsträffen i SSRK den 9-10 april. 
Christian och Olle var närvarande
- RoA reviderades, de ska också redigeras och moderniseras. 
- När det gäller jaktprov så diskuteras om man ska införa någon typ av avtal med 
markägaren där de intygar att utsättning föregår på rätt sätt. Det arbetas med ett förslag.

Valphänvisning: 
Det diskuterades om vilka regler / rekommendationer vi ska ha för att valpar ska få 
annonseras genom  klubbens valpförmedling. Vi måste naturligtvis följa SKK’s 
huvudregler, men hur tänker vi när det gäller ögon/höfter/armbågar? Avelskommittén ska 
arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.

Det går fortfarande rykten om att man måste äga en jaktspaniel för att få vara medlem i 
JIS, vi ska därför precisera att:
- alla som vill får vara medlemmar i JIS
- Jaktspaniels har självklart förtur på våra aktiviteter – andra får vara med i mån av plats.



Rasdata
Det har kommit fram vissa synpunkter och åsikter mot Rasdata för jaktvarianter, vi 
avvaktar därför fram tills det är behandlat på SSRK’s Huvudstyrelsemöte.

Facebook:
Olle jobbar vidare med saken, att ska pa en grupp för vår klubb.

Träningsdagar:
Försöka arrangera något i södra Sverige, försöka få fler i Skåne att bli engagerade.

§10 Nästa möte
       Det bestämdes att nästa möte ska vara före semestrarna börjar., 
       Olle skickar förslag på datum. 

§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.  

                                  


