SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige
Plats:

Sammanträdesdatum

2012-04-05

nummerföljd på mötet

2

Telefonmöte

Beslutande:

Christian Dokken
Olle Johannisson
Anne Imeland
Catharina Lundberg
Paul Andersson
Bert Andersson
Carina Greiff Andersson

Adjungerad:

Bengt Rödseth

Anmält förhinder:

Hans-Erik Sjöblom

Utses att justera:

Paul Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Carina Greiff Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Christian Dokken
Justerare:
………………………………………….…
Paul Andersson

§1 Mötet öppnas.
Christian hälsar alla välkomna och öppnar 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.

2

§4 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående möte från januari lades till handlingarna.
§6 Rapport från kassören
Bert lämnade en ekonomisk rapport. Idag finns 41 760 kr i kassan. För funktionärsträffen
fick vi ett bidrag på 1000 kr från SSRK. Detta är ett resebidrag som ges till rasklubbar
med mindre än 150 medlemmar. Vi har nu ca 110 medlemmar. Det är dags för några
årliga utbetalningar t.ex. hemsidan och redovisningsprogrammet. Ekonomin ser stabil ut.
§7 Årsmötesprotokoll
Så snart årsmötesprotokollet kommit tillbaka till sekreteraren så ska Bert ha en kopia för
att kunna ge till banken.
§8 Fastställande av arbetsuppgifter
Arbetsfördelningen diskuterades på det konstituerande mötet. De som arbetar med
uppdateringen av RASdata är Maria Trogen, Anne Imeland och Malli Stoltz. Anne
berättade att sorteringen är gjord, nu är det bara uppdateringar som ska göras. Det
diskuterades kring originalfilen. Avelsgruppen tar tag i och löser frågan.
§9 Hemsidan
Biggan har börjat arbeta med hemsidan. Vi har bytt namnserver, vilket bland annat
innebär att vi får bättre sökmöjligheter på vår hemsida. Biggan har framfört önskemål om
att så snabbt som möjligt få in uppgifter och foton från de styrelsemedlemmar. Även
gamla styrelsemedlemmar kan behöva uppdatera sina texter. Styrelsen är ansvarig för
hemsidan och om Biggan är osäker på hanteringen så ska hon stämma av med Christian.
§10 Rapport från funktionärsträff
Bert, Christian och Paul var på plats och framförde JIS synpunkter och erbjöd sig också
att hjälpa till på spanielprov till avdelningar som har problem. Det nya
anmälningssystemet visades och det verkar smidigt och rättvist. Hunden och dess ägare är
med i lottningen, men sedan kan man även föra in vem som är förare. Det var även en
diskussion om vem som står som ägare för hunden.
Paul var med och lyssnade i avelsgruppen som handlade om tydligare hantering av
dispensärenden. Frågan hade diskuterats i JIS styrelse under 2011 och det verkar som att
de har lyssnat på våra synpunkter.
§11 JIS funktionärsgrupp för jaktprov
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Paul har lagt ut information på Facebook om en funktionärsgrupp för spanielprov. Målet
är att skapa en resursgrupp som kan hjälpa avdelningar med brist på funktionärer att ändå
arrangera spanielprov. Några har anmält sig, men vi behöver fler frivilliga. Det behövs
t.ex. fler frivilliga i södra avdelningen. Alla i styrelsen försöker så gott de kan prata och
påverka personer som vi vet skulle kunna hjälpa till. Avdelningar som inte har lämpliga
provplatser kan ordna prov som geografiskt ligger inom ett annat område. I Bergslagen är
det JIS som genomför provet med SSRKs godkännande. När vi har fler personer på listan
behöver vi ha någon som håller ihop denna grupp och går ut med information till
avdelningarna.
§12 Avel/hälsa
Anne och Paul pratar med varandra och återkommer vid nästa möte.
§13 Planerade aktiviter
Tullgarn är den 25-27 maj och Paul föreslog att JIS ansvarar för ett workingtest och
tillsammans med SSRKs huvudstyrelse med Torbjörn genomföra en spanieluppvisning
varje dag. Paul åtog sig att fråga Petra om hon kan hålla i workingtestet. Annons måste
snart ut på hemsidan. Sista helgen i maj. Paul pratar också med Torbjörn. Kommunikation
om detta fortsätter vi med på styrelsens Facebooksida.
Den 19 maj är det jaktkurshos Olle. Det är Mark och Jemma Clifford som är instruktörer
och det är hittills 18 anmälda (max 20) varav många unghundar. JIS sponsrar till stor del
och man måste vara medlem för att vara med, vilket har genererat många nya medlemmar.
Catharina och Olle ska diskutera hur man ska fortsätta med utbildningsaktiviteter. De ska
diskutera inför nästa möte och också titta på hur arrangemangen kan spridas geografiskt.
De försöker att skriva något till hemsidan.
Lollo och Frasse har också ordnat aktivitet som de har diskuterat om eventuellt JIS kan gå
in och stötta. Evenemanget är dock redan färdigt och vi beslutade att vi inte går in nu. Det
vore skillnad om man hade diskuterat med JIS innan. Om man vill ha ett JIS arrangemang
så ska det komma in ett förslag med budget till styrelsen. Det är positivt att flera hjälper
till att arrangera kurser.
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§15 Nästa möte.
Sedan tidigare har vi bestämt att ha möten den första torsdagen varje jämn månad, vilket
innebär att nästa möte är den 7:e juni 18:00 Christian skickar kallelse.
§16 Ordförande avslutade mötet.
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