Jaktspaniels i Sverige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2011-06-14

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

Olle Johannisson
Maria Trogen
Annikken Aagaard
Christian Dokken
Anne Imeland

Anmält förhinder:

Larissa Håkansson
Bert Andersson
Carina Greiff Andersson

Utses att justera:

Anne Imeland

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Maria Trogen
Ordförande:
…………………………………………….
Olle Johannisson
Justerare:
………………………………………….…
Anne Imeland

§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.
Anne Imeland valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
Övriga frågor som anmäldes var d
§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Sedan förra mötet har medlemsregistret kommit igång ordentligt, material är inköpt,
bankförbindelsen är ordnad.
När det gäller diskussionen om valphänvisning så är inget förslag klart, vi planerar ett
fysiskt möte där vi kan diskutera viktiga avelsfrågor
§6 Vem håller på med vad
Rasdata
Det har kommit ett brev från CS till huvudstyrelsen med frågor ang Rasdata för
Jaktcocker. HS har enligt Olle kommunicerat med CS och förklarat att det är pga att det
finns två skilda populationer inom Cockerrasen. I huvudsak så verkar HS positiva till vårt
rasdata och Olle fortsätter att ha kommunikation med HS så att vi får veta hur
diskussionen går.
Sorteringen av springrar pågår, ca 75% är nu gjort.
Facebook
Olle har gjort två grupper på Facebook, en för medlemmar och en för styrelsen.
Gruppen för medlemmar har Olle och Bert som administratörer och man måste ansöka att
bli medlem – det är en sluten grupp.
Gruppen för styrelsen är ”hemlig” och kan inte ses av andra utan är en sluten grupp för
enbart styrelsen
Ekonomi & medlemmar
Ekonomin är enligt kassören god
Maria lägger ut en blänkare på hemsidan om att det nu är dags att betala medlemsavgiften.
Det kommer förfrågningar att få bli medlem i vår Facebook-grupp, även från ickemedlemmar. I de tillfällena ska de få ett mail med information hur man blir betalande
medlem.
§7 Avel & Hälsa
Det är svårt att veta hur vi ska förhålla oss till kunskaperna om avel och uppfödning. Hur
”tufft” ska vi gå ut? Hur ska vi göra med vårt förhållande till rasklubbarna när vi kanske
har andra åsikter än dem om avel av vår population?
I vilken grad ska vi påverka uppfödarna? Ska vi avråda eller förbjuda?

§9 Övriga frågor
Olle meddelar att Ulf Westlund avgår från styrelsen med omedelbar verkan.
SKK’s föreningskommitté har ställt vissa frågor ang JIS existens, men det är visst inga
problem
§10 Nästa möte
Planen är att nästa möte inte ska vara ett telefonmöte utan att vi ska träffas någonstans,
Olle undersöker möjligheterna för det.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

