Jaktspaniel i Sverige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-22
Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

Olle Johannisson
Bert Andersson
Maria Trogen
Anne Imeland
Annikken Aagaard
Christian Dokken
Carina Greiff Andersson

Anmält förhinder:

Larissa Håkansson

Utses att justera:

Bert Andersson

nummerföljd på mötet

4

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

§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.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett tillägg om avel och hälsa som övrig punkt.
§5 Föregående möte
Föregående mötesprotokoll från den 14 juni godkändes efter att Olle läst upp delar av det.
Protokollet har inte skickats ut, men Maria var sekreterare och ska se till att det skickas ut.
Bert kommenterade att på face-book anmäler sig en del som inte är medlemmar och dessa
har avvisats av honom.
§6 Ekonomi
Bert har handkassa på 200 kr och på banken finns 38 747 kr. Petra har fortfarande papper
från banken kvar som Bert inte fått. Från juli har Bert fått alla papper och efter det har det
inkommit ca 50 betalningar, men han vet inte vilka som betalat innan under året. Det har
anmälts några ny och valpköpare, det är kul!
Vi har relativt mycket pengar och de ska ju arbeta, vad ska vi göra för medlemmarna för
dem? Kanske skulle vi kunna genomföra rabatterad träningshelg eller ett Hubertusprov.
Det kanske skulle gå att göra båda dessa aktiviteter samma helg. Vi måste hitta på lite
roliga aktiviteter, speciellt för nya medlemmar och nybörjare. Maria har fått erbjudande
om träningsdag i Arboga. Just där är kostnaden 12 000 kr, då ingår 2 fällda fåglar per
förare. JIS skulle kunna betala för jakten och deltagarna för resten. Det finns en camping
ca 1 mil från jaktmarken. Maria fick i uppgift att kolla om det går att genomföra träning i
januari. Preliminärt sattes datumet till 28 januari.
Det var också länge sedan vi hade en engelsman här, kanske ska genomföras en aktivitet
någon gång under våren i april –maj. En sådan aktivitet skulle rikta sig till de som hållit
på ett tag. Kanske detta kan göras i samband med årsmötet?
§7 Rasdata
Maria berättade att Jörgen har fått present från JIS. Uffe hade gjort en trägubbe som Jörgen blev
väldigt glad över.

Det ligger på rasdatas hemsida och nu tar inte SSRK längre ansvar för innehållet på sidan och vi
kan lägga ut vad vi vill. Springerklubbens styrelse ska informeras innan vi lägger ut information
om springrarna. Det är ett fantastiskt arbete som har gjorts.

§8 Hemsidan
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Maria tycker att det är lite dålig aktivitet på hemsidan. Det som heter nytt och nytt beslutades
därför att det ska tas bort eftersom det var länge sedan det skrevs kåserier etc. Vi har ju face-book
som i viss mån ersätter detta.

§9 Kontakter med rasklubbar
Christian sa att vi måste få till möte öga mot öga med rasklubbarna och SSRK, vi måste arbeta för
att JIS ska få samma status som rasklubbarna. Vi måste få en officiell ställning för att få vår röst
hörd. Vi behöver också samarbeta mer med rasklubbarna. Ett förslag från Olle var att göra något
vid funktionärsträffen och där få till ett möte. Vi borde kunna ta hjälp av Torbjörn så att detta blir
av. Olle tar kontakt med Torbjörn under hösten. Fram till dess kanske några i styrelsen ska försöka
få kontakter med rasklubbarna? Olle har lite informella kontakter med springerklubben och det är
viktigt att det fortsätter. Maria undrade om hon skulle kunna ta muntlig kontakt med
cockerklubben, och det var ok enligt mötet.

§10 Övriga frågor
Avel och hälsa – alla rekommendationer är utlagda. Vare sig Annikken eller Anne har fått några
reaktioner, vare sig positiva eller negativa. De fick positiva på mötet. Annikken påpekade att det är
viktigt att vi som är i styrelsen följer rekommendationerna så att vi visar att det är viktigt. Hon
påpekade att alla ska läsa igenom dokumenten. Det finns de som har frågat om kullar är godkända
eller inte. Vi har dock inte den funktionen utan uppfödarna får ta sitt eget ansvar, men vi kan ge
dem rekommendationer.

§11 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 23 november kl. 18.00.
§12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet
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