SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige
Plats:

Sammanträdesdatum

2012-10-04

nummerföljd på mötet

6

Telefonmöte

Beslutande:

Christian Dokken
Olle Johannisson
Catharina Lundberg
Carina Greiff Andersson

Anmält förhinder:

Bert Andersson
Anne Imeland

Utses att justera:

Olle Johannisson

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

§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.
Olle Johannisson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
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§4 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna.
§6 Rapport från kassören
Bert var ej närvarande vid mötet och någon kassörsrapport gavs därför inte. Christian ber
Bert att lägga ut en rapport på styrelsens facebooksida om det ekonomiska läget. Bert
hade innan mötet gjort en ekonomisk rapport på styrelsens facebooksida då han ej skulle
kunna vara med på mötet. Det ekonomiska läget ser bra ut.
§7 Inkomna skrivelser
Biggan har uppmärksammat oss på skrivelser om rasdatafilerna i SSRKs huvudstyrelses
förra mötesprotokoll. Det är svårt att förstå riktigt vad som menas, men vi bör ta reda på
detta. Maria Trogen har tidigare haft kontakt med Jörgen Norrblom och Christian
kontaktar Maria och kollar upp om JIS behöver agera på något sätt.
§8 Hemsidan
Hemsidan fungerar väldigt bra och Biggan gör ett suveränt arbete. De skulle vara roligt
med fler och färskare bilder. Biggan kan gärna kontakta dem som hon vet fotar mycket.
§9 JIS funktionärsgrupp
Listan är ej sammanställd. Carina ska skriva en kommentar på facebook om att frågan
lever, men att det inte blir någonting förrän nästa säsong. Vi ska på nästa årsmöte
diskutera detta och helst ta upp på funktionärsträffen som SSRK har i maj för att
formalisera det hela. JIS ska kunna vara en hjälp till avdelningar där spanielverksamheten
inte fungerar.
§10 Avel/hälsa
Catharina och Biggan har arbetat med texterna för ögonpolicyn och det är lämnat till
Anne för ett tag sedan. De har inte fått tillbaka några synpunkter. Vi beslutade att de
föreslagna texterna kan läggas ut på hemsidan nu och att eventuella felaktigheter kan
rättas till senare.
§11 Planerade och genomförda aktiviteter
Träningsjaktprovet i Uddevalla i lördags var väldigt lyckat och uppskattades av de som
var på plats. Det var många duktiga hundar och förare på plats. Vi ska nog försöka ha
träningsjaktprov minst en gång per år för att få nya förare att våga starta på riktiga prov.
Det går säkert att utveckla denna verksamhet, tex vad som är avsikten och kanske dela
upp mellan olika typer av hundar. Olle och Catharina arbetar vidare på konceptet.
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Den nybildade träningsgruppen i Uppland i våras har blivit väldigt lyckat berättade
Catharina och det vore kul om vi kunde få fler liknande grupper att träffas. Olle hade ett
förslag på att man kanske skulle skriva ett kompendium om jaktträning för spaniel.
På gång:
• Kurs hos Christian på torsdag Fjugesta
•

17/10 kurs för Andy Robinson hos Suzi Sundberg.

•

2/11 Träning för Mr. Walsh, där har inte PM gått ut ännu. Catharina kollar upp om
det.

•

KM Hubertusjakt den första helgen i december på Trystorp. När vi har så mycket
pengar i kassan, ska vi subventionera. Max 8 starter per dag. Startavgiften endast
100 kr, lunch o middag till självkostnadspris. En liten kommitté kan fixa med mat.
Christian kollar hur vi gör med maten.

§12 Jaktprovssäsongen 2012/2013
Diskussion om jaktproven.
§13 Övrigt
Inga övriga frågor.
§14 Nästa möte.
Sedan tidigare har vi bestämt att ha möten den första torsdagen varje jämn månad, vilket
innebär att nästa möte är den 6 december 18:00 Christian skickar kallelse.
§15 Ordförande avslutade mötet.
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