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Plats:                                        Telefonmöte 
 
Beslutande:                             Olle Johannisson 
  Bert Andersson 
  Maria Trogen 
                                                  Anne Imeland                                      
  Annikken Aagaard 
  Christian Dokken 
  Carina Greiff Andersson   
                                                    
Utses att justera:                 Bert Andersson 
 
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. 
 
§3 Val av justerare. 
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
  



        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jaktspaniel i Sverige        Sammanträdesdatum                        nummerföljd på mötet  
    2011-11-23              5  

    
Justerandes signatur  
 
���� ���� ���� ����  

 
 

 

Sidan 2 av 2

§5 Föregående möte 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§6 Ekonomi 
Bert rapporterade att det inte har hänt mycket sedan förra mötet. Någon enstaka medlem 
har tillkommit. Vi har ca 40 000 kr på kontot.  
 
§7 Rasdata 

Anne rapporterade att det är ca 700 springrar kvar att sortera av gissningsvis ca 100 000 från 
början. Så målet börjar närma sig. Det är ett gigantiskt arbete som har gjorts. Rasdata för cocker är 
nyligen uppdaterad.  

 

§8 Hemsidan 

Bert undrade om finns kort att lägga ut på hemsidan av de tre vinnarna från SM-helgen eftersom 
alla tre är medlemmar i JIS. Maria har vissa kontakter ute och ska fixa det.  

 

Bert informerade om  Facebook, där de som ej medlemmar får inte vara med. Bara administratörer 
kan lägga till medlemmar.  

 

§9 Kontakter med rasklubbar, möte med springerklubben om rasdokument 

Olle har tidigare skickat ut inbjudan till möte om uppdatering av rasdokument för springer den 20-
22 januari i Örebro. Målet bör vara att vara färdiga med rasdatafilerna till dess och att kunna visa 
dessa på mötet. Anne ska försöka vara med på mötet och det diskuterades om fler vara med? Det 
bestämdes att  JIS ska ha med två till tre representanter. Christian och Olle anmälde sig som 
frivilliga. Om Anne skulle få förhinder så kan Annikken åka istället. JIS betalar ersättning för resa. 
Det skulle vara bra om Anne på detta möte kunde ha en genomgång om hälsoproblemen liknande 
den som gjorde på årsmötet. 

 

Kan vi andra hjälpa till med något frågade Olle? Anne kan behöva hjälp med de sista hundarna om 
hon inte blir klar de närmaste veckorna. Tanken är att upplägget ska vara detsamma som för 
cocker.  

 

§10 Stadgar verksamhetsklubb 
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Nya förslag på typstadgar har skickats ut från SSRK och JIS är i det här fallet en 
verksamhetsklubb. Troligtvis kommer det här förslaget eftersom de kommer att göra något 
liknande JIS på retrieversidan. Olle ser inga problem med förslaget utan bara fördelar. Om det går 
igenom så kan JIS anordna jaktprov. Det är en remiss som ska besvaras i slutet av januari. Det ser 
bra ut får JIS del, men det kanske kan finnas avdelningar som inte är lika positiva. Om det går 
igenom så får vi rösträtt på fullmäktige. Olle undrade om vi bara ska svara att vi är positiva och 
det tyckte mötet. Alla i styrelsen läser igenom förslaget och lämnar eventuella synpunkter till Olle.  

 

 

§11 Aktivitet i januari 

Maria besökte marken vi diskuterade förra mötet och den var inte bra. Bert har därför kollat upp 
andra marker i Skåne, men ännu inte fått napp. Bert kollar vidare och även andra förslag 
diskuterades. Även Olle och Carina fick samma uppdrag. Det ska vara en kurs för nybörjare.   

 

§12 Årsmöte, valberedningen 

Sista helgen i mars brukar vi ha årsmöte och Carina fick i uppdrag att kolla om bygdegården är 
ledig då. Hon ska återkomma med besked så snart som möjligt så att vi kan boka dag. Vid nästa 
styrelsemöte bör någon från valberedningen vara med.  

 

§13 Övriga frågor 

De nya reglerna för spanielproven finns ute på SSRKs hemsida nu. De har varit efterfrågade.  

 

Larissa har avsagt sig alla uppdrag i JIS.  

§14 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 18 januari kl. 18.00. 

 
§15 Mötets avslutande 

   
 


