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Plats:                                        Telefonmöte 
 
Beslutande:                             Olle Johannisson 
  Bert Andersson 
  Anne Imeland                                      
  Annikken Aagaard 
  Christian Dokken 
  Carina Greiff Andersson  
  Anna-Victoria Ingemarsdotter (valberedningen)  
     
 
Anmält förhinder: Maria Trogen 
                                                
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. 
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§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg till övrigt, funktionärsträff och ny aktivitet.  
  
§5 Föregående möte 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. Olle har skickat in ett positivt 
remissvar från JIS till SSRK om stadgeförslaget.  
 
§6 Ekonomi 
Det har tillkommit ca 15 nya medlemmar från mitten på december och det är ju positivt. 
Totalt har ca 85 medlemmar betalt medlemsavgiften från sommaren till nu. Vi har ca 
38 000 kr i kassan.   
 
Bert berättade också att han hade en infopunkt om JIS på träningshelgen i januari om vad 
JIS gör. Medlemsavgifterna är vårt enda sätt att få in pengar.  
 
§7 Rasdata 

Rasdata för springrarna är nu klara och skickade till Jörgen. Materialet är ännu ej utlagt på 
hemsidan. Det har varit ett mycket svårare arbete att sortera springrarna än vad det var bland 
cockrarna eftersom många fler springrar är blandade. Några individer som har haft stor betydelse i 
aveln har tagits med fastän de egentligen inte passar in i vår ursprungliga definition. Definitionen 
har använts med förnuft, men det kan ju hända att folk kommer att ha synpunkter. Tillägget till 
rasdokumentet kommer att visas för Springerklubben och de kommer att få ta ställning till om 
arbetet ska läggas fram på samma sätt som för cockrarna. Det finns önskemål från SSRK att 
springerklubben ska involvera jaktspringrarna och detta kan ju JIS på det här sättet bidra med.  

 

Avelskommitten har gjort små justeringar i sina rekommendationer. Skickat ut info att ta med till 
veterinärer och det har blivit väl mottaget. En person har använt detta och det blev väl mottaget av 
veterinären. Finns på hemsidan att ladda ned detta material. En del veterinärkliniker kan detta, 
men absolut inte alla.   

 

§8 Hemsidan 

Maria var inte med på mötet. De som annonserar ska vara medlemmar och detta har vi beslutat 
förut. Maria hade missat vid något tillfälle, men nu kollar Maria med Bert varje gång någon vill 
annonsera. Det finns ett nytt litet reportage från kursen.   

 

§9 Kontakter med rasklubbar, möte med springerklubben om rasdokument 

Både Anne och Annikken har tyvärr fått förhinder och Christian åker en stund på lördagen och 
presenterar en del av det material som finns.  
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§10 Aktivitet 

Aktiviteten den 14 – 15 januari i Fjugesta gick bra och folk verkar ha tyckt att det var trevligt. 
Responsen var mycket positiv!  

 

§12 Årsmöte, valberedningen 

Carina rapporterade att lokalen i Kisa är bokad den 24 mars. 2011 var det föredrag av Anne och 
Annikken och träning med Monica, hur ska vi göra 2012? Carina pratar med Mats och skickar ut 
ett förslag. Datum ska ut på hemsidan så snart som möjligt. Eventuellt skulle vi kanske kunna 
fråga om Torbjörn Augustinsson skulle kunna prata om SSRKs verksamhet. Meddela Carina om 
du har speciella förslag och/eller önskemål.  

 

Olle har börjat titts lite på verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Han skickar ut så att vi 
andra kan bidra.  

 

Anna-Victoria var med från valberedningen och berättade om vad hon hittills fått reda på. Maria 
och Annikken har meddelat att de ska sluta. Båda kan gärna vara med och bidra med det de hinner 
och kan. Larissa och Uffe har redan avgått. Olle vill avgå som ordförande, men kan gärna sitta 
kvar i styrelsen. Valberedningen har flera förslag på personer att fråga, men vill gärna ha förslag 
på fler personer. Det är också viktigt att alla regioner är representerade, nu saknas t.ex. Skåne. Vi 
har varit en ordinarie ledamot för mycket enligt stadgarna för verksamhetsklubbar och dessa måste 
vi hålla oss till. Ska vara en ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter. Bert lovade att försöka 
skicka medlemslistan till Anna-Victoria så att valberedningen lättare skulle kunna se vilka 
medlemmar det finns i JIS.  

 

§13 Övriga frågor 

Funktionärsträffen ligger helgen efter vårt årsmöte. Förra året var Olle och Christian med. En av 
punkterna på dagordningen är ett nytt system för anmälningar som även lottar automatiskt. Bert 
anmälde sig som frivillig till träffen som är den 31 mars och 1 april.  

 

När kursen i Fjugesta var pratade de som var där om att kanske ordna en kurs i maj hemma hos 
Olle och ta hit någon/några engelsk tränare. Liknande som i januari, men även för mer erfarna 
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hundar. Eventuellt skulle man kunna ha 2 dagar och kanske ordna ett workingtest i samband med 
detta. Förslaget mottogs positivt av mötet.    

§14 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den torsdagen den 15 mars kl. 18.00. 

 
§15 Mötets avslutande 

   
 


