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Plats: Telefonmöte

Beslutande: Christian Dokken
Anne Imeland  § 1- § 7
Catharina Lundberg 
Bert Andersson

Adjungerad: Biggan Elofsson
                                                   
Anmält förhinder: Olle Johannisso

Carina Greiff Andersson
 

Utses att justera:                     Bert Andersson  
 

Underskrifter:
Protokollförare:

…………………………………………….
 Biggan Elofsson

Ordförande:

…………………………………………….
Christian Dokken

Justerare:                                

………………………………………….…
Bert Andersson

§ 1 Mötet öppnas.
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Val av protokollförare för mötet.
Biggan Elofsson väljs som protokollsförare för dagens mötet.

§ 3 Val av justeringsman.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 4 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes, dock fick några punkter byta plats i 
ordningsföljd p g a att Anne var tvungen att avvika lite tidigare. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks kort igenom. Biggan påpekar att det är viktigt att hon 
står som Adjungerad till styrelsen, efter denna justering godkändes protokollet och lades 
till handlingarna.

§ 6 Avel – Hälsa – Hälsoseminarium – Revidering dokument
Det planerade Hälsoseminariet den 4 augusti blev avlyst bl a på grund av ett lågt antal 
anmälda. Nytt förslag från Anne var att åter hålla seminariet ihop med ett årsmöte. Mötet 
beslutade att avelsgruppen jobbar vidare med förberedelserna att lägga seminariet i 
samband med nästa årsmöte. Uppfödare ska få inbjudan per e-post, alla medlemmar är 
välkomna. Information om att seminariet planeras i samband med nästa årsmöte läggs ut på 
hemsidan snarast.

Eftersom seminariet blev förskjutet enas mötet om att en revidering av dokumenten för 
Ögonpolicy och Avelsrekommendationerna skulle göras nu. Catharina har tagit fram ett 
förslag och skickar detta till Anne för godkännande, beslut tas på nästa styrelsemöte. 
Biggan har lagt ett förslag på förändringar på Ögonpolicyn då denna i dag  innehåller 
felaktigheter, Anne läser igenom dokumentet för återkoppling, ev går detta in i Catharinas 
förslag på förändringar.

§ 7 Agerande med anledning av Rasklubbarnas årsöversikt
Christian föreslår att JiS tar fram en egen årsöversikt för jaktvarianterna som ska publiceras 
i Apportören i samband med ”Rasklubbarnas årsöversikt”. Mötet enas om att det är en god 
ide och ger Christian i uppdrag att tillfråga Maria Trogen och Malli Stoltz om de kan vara 
klubben behjälplig med sammanställningen för 2012 så den följer samma format som för 
rasklubbarna.

§ 8 Rapport från kassören 
Bert meddelar att ekonomin är fortsatt god, klubben har för närvarande ca 41 000 kronor 
på kontot. Medlemsantalet är för dagen 85 st, målet är fortfarande 100 medlemmar.

I samband med att SSRK Värmland håller sitt jaktprov där Mr Michael Walsh ska döma 
har JiS engagerat Mr Walsh för en jaktträningsdag. JiS har gjort en överenskommelse med 
SSRK Värmland att betalar halva flygbiljetten för Mr Walsh.

§ 9 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser till dagens möte.
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§ 10 Hemsidan
Biggan rapporterade om hemsidan. Omstruktureringen av sidorna fortsätter. Kvar nu är 
Avel & Hälsa, Uppfödare och Valpar, mötet enades om att Anne, Catharina och Biggan 
tittar på dessa sidor ihop och uppdaterar.

Biggan har tagit fram en ny banner till hemsidan. Enligt överenskommelse förfogar JiS fritt 
över bannern och kan när som helst byta ut den.

Biggan meddelar att det går att spara pengar beroende på vart man har sitt webbhotell och 
sin DNS registrering, mötet enas om att se över valmöjligheter och kostnader inför nästa 
registreringsperiod.

Bert påpekar att formuläret för medlemskap inte fungerar som tänkt utan ställer till med 
missförstånd, förlaget är att ta bort formuläret och i stället skriva in de uppgifter som 
behövs direkt på hemsidan. Mötet enas om att göra enligt Berts förslag.

Uppfödarlistan är en medlemstjänst och för dagen innehåller denna några icke betalande 
medlemmar. Mötet är enigt om att ett medlemskap krävs för att få stå med på listan då det 
ger reklam till uppfödarna. Bert skickar ett informationsbrev till berörda, därefter plockas 
de bort som inte längre önskar att stå kvar.

Biggan efterlyser återigen protokoll till hemsidan, lovar att själv ta kontakt med Carina för 
att få det som saknas.

Petra har tillfrågats om att göra om JiS-folder då vi har bytt adress till hemsidan och fått ny 
banner. Biggan stöter på så vi kan lägga ut den nya foldern snarast.

§ 11 JiS Funktionärsgrupp för jaktprov
Då Carina inte var närvarande hänskjuts punkten till nästkommande möte.

§ 12 Planerade aktiviteter
Catharina informerar om de planerade aktiviteterna i höst. Mr Andy Robinsson och Mr 
Michael Walsh är inbjudna att hålla var sin jaktträningskurs i samband med att de dömer 
sina prov här i Sverige. Båda kurserna blev fulltecknade på bara 2 dagar, reservlistor finns.

Hubertusjakt, om det ska bli något i år så måste planeringen börja per omgående. Catharina 
och Olle får i uppdrag att komma med förslag på upplägg. Förslaget presenteras på nästa 
styrelsemöte.

Det finns även ett förslag på utbildning för utbildare, denna utbildning får vänta till fram i 
vår. Utbildningen ska vända sig till de instruktörer som håller jaktlydnadskurser. 
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§ 13 Jaktprovssäsongen 2012/2013
SM kommer i år att delas upp på två helger, SM för Cocker är planerat till den 11 
november, AV är planerat till den 18 november. Derbyt är planerat till den 10 november.

§ 14 Övrigt
Dagen efter föregående styrelsemöte valde Hans-Erik Sjöblom att avsäga sig sitt 
styrelseuppdrag i JiS.

§ 15 Nästa möte
Nästa möte är torsdagen den 4 augusti kl 18:00. Christian skickar kallelse.

§ 16 Ordförande avslutar mötet
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse

                                                                                                                                             
Justerandes signatur

���� ���� ���� ����

Sidan 4 av 4


