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Plats: Telefonmöte 
 
Beslutande:                             Christian Dokken 
  Olle Johannisson   
                                               Anne Imeland  
  Catharina Lundberg  
  Hans-Erik Sjöblom 
  Carina Greiff Andersson 
 
Adjungerad:           Biggan Elofsson (web-ansvarig) 
                                                     
 
Anmält förhinder: Bert Andersson 
    
Utses att justera:               Catharina Lundberg   
  
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare: 
 
……………………………………………. 
 Carina Greiff Andersson 
 
Ordförande:  
 
……………………………………………. 
Christian Dokken 
 
Justerare:                                  
 
………………………………………….… 
Catharina Lundberg 

 
 
 
 
§1 Mötet öppnas. 
Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§2 Val av protokollförare för mötet. 
Carina Greiff Andersson väljs som protokollsförare för mötet. 
 
§3 Val av justerare. 
Catharina Lundberg väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
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§4 Fastställande av dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes, Hans påpekade att vi innan mötet diskuterat 
om att ta upp om blockering på Facebook och denna fråga tas upp under övriga frågor. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna. Carina ber 
Paul om det första protokollet där han var justerare.  

 
§6 Rapport från kassören  
Bert var ej närvarande vid mötet och någon kassörsrapport gavs därför inte. Det är dags 
att skicka ut information om medlemsavgiften. Christian ber Bert att lägga ut en rapport 
på styrelsens facebooksida om det ekonomiska läget. 
 
§7 Begäran om utträde  
Bengt Rödseth har skriftigen begärt utträde ur JIS styrelse. Styrelsen var överens om att 
tillstyrka hans begäran om utträde.  
 
§8 Information från avelsgruppen, samt synpunkter och förslag om 
avelsrekommendationer och hälsa 
Anne förbereder ett hälsoseminarie den första helgen i augusti. Det bör också vara någon 
form av aktivitet dagen efter seminariet. På seminariet ska det vara både en informations- 
och en diskussionsdel. Bert ska vara moderator. Efter seminariet är det meningen att folk 
ska veta varför de ska undersöka sina hundar och också vill göra detta. Målet bör vara att 
merparten av uppfödarna kommer, även de som tycker att JIS just nu kanske arbetar med 
fel saker. Inbjudan ska gå ut till alla uppfödare. Under dagen ska man gå igenom vilka 
avelsrekommendationer som JIS ska stå för. Anne behöver hjälp med någon som kan 
ansvara för söndagens aktivitet. Christian erbjöd sig att prata med Ulf Westlund och 
Frasse om aktivitet på söndagen. Kan någon hjälpa till med att få ut inbjudan till 
uppfödarna. Chatarina skriver en inbjudan till uppfödarna och Hasse tar fram adresser/ 
mejladresser till alla dessa. Anne säger till om hon behöver mer hjälp. 
 
Sedan diskuterades det om några av de texter som finns på hemsidan ska redigeras och 
eventuellt kompletteras.  Dokumenten måste vara levande och uppdateras kontinuerligt. 
Catharina har skickat ut sina synpunkter på ändringar i dokumenten till alla i styrelsen. 
Vad ska stå i avelsrekommendationen? Hälsoseminariet behöver först genomföras för att 
vi sedan ska kunna gå vidare med enkät och undersöka om det finns hälsoproblem. 
Anledningen till att hälsofrågorna lyftes från början var att man inte tidigare hade arbetat 
så mycket med dessa delar. JIS anser fortfarande att de jaktliga egenskaperna är viktigast i 
avelsarbetet och vi diskuterar hälsofrågorna med den utgångspunkten, det står också i våra 
stadgar.  

 
 
§9 Fastställande av ny avelsgrupp 
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Anne har frågat Ulf Westlund om han kunde vara med avelsgruppen.  Ulf representerar de 
mentala jaktliga egenskaperna. Styrelsen accepterar att Ulf är med i avelgruppen. Hasse 
reserverade sig mot beslutet.  
 
§10 Inkomna skrivelser 
En skrivelse om att JIS borde göra en hälsoenkät har inkommit. Styrelsen beslutade att en 
enkät genomförs efter hälsoseminariet. Christian meddelar Reino som inkommit med 
förslaget.  
 
§11 Rapport från aktivitetsgruppen 
Catharina har skickat ut en utbildningspolicy. Det finns tre kategorier av aktiviteter, JIS 
anordnar, JIS medarrangör eller aktivitet som genomförs i JIS anda och som länkas från 
hemsidan. Det är hittills tunt med förberdelser inför jaktprovssäsongen, vi borde t.ex. 
ordna träningsjaktprov. Det skulle också vara bra om vi kunde ordna med rabatter för 
träning på bra fågelmarker för JIS-medlemmar. Spridningen av aktiviteter i landet är lite 
dålig, det behövs t.ex. mer i Skåne. Olle funderar på någon mer aktivitet. Det är en väldigt 
bra plan och vi skulle gärna ha in fler aktiviteter under 2012. Även enklare aktiviteter som 
träningskvällar borde kunna annonseras på hemsidan och andra bjuds på så vis in. 
Catharina och Olle arbetar vidare med planen.  
 
§13 Hemsidan 
Biggan rapporterade om hemsidan. Paul släckte hemsidan och den blev av misstag låst ett 
år och detta kan inte ändras. Därför är nu ett s tillagt i adressen. Biggan har informerat 
andra som t.ex. SSRK. Biggan har arbetat vidare med att layout och omflyttning av 
information, t.ex. har uppfödarna delats upp i Cocker respektive Springer. Paul vill att vi 
tar bort bannern på första sidan, då den tagits fram med av honom. Biggan gör en ny 
banner och meddelar Paul att den nuvarande ersätts med en ny så fort som möjligt.  
 
§14 Jaktprovssäsongen 2012/2013 
Det är oroligt i SSRK, jaktprovskommittén på retrieversidan har avgått, gäller detta även 
spaniel? SM kommittén är upplöst, men det planeras för SM trots det.  
 
§15 Övrigt 
Det har förekommit att medlemmar blockerat andra på JIS facebooksida. Det fördes en 
diskussion om hur detta ska hanteras. Om man vill blockera folk så ska man avstå från att 
vara med i forumet, det bör vara vår policy. Det som har hänt nyligen verkar vara 
utagerat. Om någon blockerar ska i så fall den personen tas bort från forumet.  
 
Det har på Facebook gjorts upprop efter folk som kan hjälpa till med jaktprov. Dessa 
intresseanmälningar behöver sammanställas. Carina erbjöd sig att plocka ihop vilka som 
anmält sig och Biggan uppdaterar sedan och lägger ut på hemsidan.  
 
På Tullgarn blev JIS också SSRKs monter och Petra var där alla dagar. Det var ett väldigt 
stort intresse och inspirerande att står där enligt Catharina som stod i montern på 
söndagen.  
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Medlemsfoldern behöver göras om. Biggan får i uppdrag att ordna att så sker. 
 
§13 Nästa möte. 
Sedan tidigare har vi bestämt att ha möten den första torsdagen varje jämn månad, vilket 
innebär att nästa möte är den 2:e augusti 18:00.  Christian skickar kallelse. 

 
§14 Ordförande avslutade mötet. 

   


