SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

nummerföljd på mötet

2012-11-29

7

Plats:

Telefonmöte

Beslutande:

Christian Dokken
Catharina Lundberg
Bert Andersson
Olle Johannisson
Biggan Elofsson

Adjungerad:
Anmält förhinder:

Carina Greiff Andersson
Anne Imeland

Utses att justera:

Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Catharina Lundberg
Ordförande:
…………………………………………….
Christian Dokken
Justerare:
………………………………………….…
Bert Andersson
§ 1 Mötet öppnas.
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 2 Val av protokollförare för mötet.
Catharina Lundberg väljs som protokollsförare för dagens mötet.
§ 3 Val av justeringsman.
Bert Andersson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§ 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 meddelar att ekonomin är fortsatt god, klubben har för närvarande 56975 kronor
på kontot. Medlemsantalet är för dagen 118 st, målet för året var att få 100 medlemmar vilket
därmed är nått med råge, vilket styrelsen tycker är glädjande.
§ 7 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser till dagens möte.
§ 8 Hemsidan
Biggan rapporterade om hemsidan.
Avel & Hälsa, Uppfödare och Valpar är nu uppdaterad. I och med detta är nu hela JIS hemsida
genomgången och uppdaterad.
Biggan efterlyser regler för ”valpförmedlingen”. Styrelsen beslutar: ordet ”valpförmedling” ska
inte användas utan Valpannonser. Det ska finnas möjlighet att lägga ut information om planerade
parningar, väntade kullar respektive födda valpar. Information om en född kull tas bort efter 2
månader om inte uppfödare agerar och begär annorlunda.
§ 9 Avel & Hälsa
Biggan informerar om att RAS-data har uppdaterats med information om patella-status hos
Jaktcocker.
§ 10 Genomförda och Planerade aktiviteter
Genomförda aktiviteter
Catharina informerar att två av de tre kurser som JIS planerade för hösten genomfördes:
•
11 oktober i Fjugesta: Willam Megauhin
•
18 oktober i Uppland: Mr Andy Robinson
Träningsdagen 1 november med Michael Walsh blev inställd pga att jaktprovet han skulle döma
på blev inställt av SSRK.
Planerade aktiviteter
Catharina informerar om KM-helgen som ordnas 1-2 december i Fjugesta. 12 JIS-medlemmar
tävlar i Hubertusjakt och gemensam middag ordnas på lördag kväll.
Styrelsen beslutar att priser utdelas till 1, 2 och 3:e pristagaren.
Styrelsen godkänner den presenterade budgeten för arrangemanget.
Catharina informerar om att JIS träningsgrupper planerar att ordna med en Working Test Cup till
våren, riktad enbart till JIS medlemmar. Tanken är att respektive träningsgrupp tävlar i
workingtest (vars regler ska fastställas av grupperna tillsammans) och de 3 bästa från varje grupp
träffas till en JIS-träningsgrupp Workingtest final under våren.
Styrelsen uppmuntrar och stödjer initiativet.
§ 11 Jaktprovssäsongen 2012/2013
Styrelsen konstaterar att de flesta jaktprov och även SM-tävlingarna är genomförda. Christian får
i uppdrag att kontakta SSRK med syfte att få till stånd en gemensam planering av hösten 2013 så
att inte olika arrangemang (JIS vs SSRK’s) kolliderar vilket styrelsen anser vara olyckligt.

§ 12 Planering av årsmötet och hälsoseminarium
Styrelsen beslutar om preliminärt datum för årsmötet: 23-24 mars 2013. Christian utses att
planera årsmöteshelgen, kontakta Anne om hälsoseminarium på lördagen och planera för
aktivitet (workingtest?) på söndagen.
§ 13 Övrigt
JIS har inbjudits att delta i en jaktmässa i Örebro 24 januari. Styrelsen beslutar tacka ja till
inbjudan. Christian ansvarar för att en JIS-monter ställs i ordning.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte är torsdagen den 7 februari 18:00. Christian skickar kallelse.
§ 15 Ordförande avslutar mötet
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse

