
Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige.
Mötet hölls 2014-03-29 kl. 11.00 i Högmåla Bygdegård.

§1. Mötet öppnades av Christian Dokken. 

§2. Fastställande av röstlängd. Alla närvarande är medlemmar

§3. Val av mötesordförande. Petra Johansson valdes till mötesordförande.

§4. Dagordningen godkändes 

§5. Styrelsen anmälde Carina Greiff Andersson till mötessekreterare.

§6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall justera 
protokollet. Conny Landberg och Jenny Furenbäck valdes till justeringsmän.

§7. Mötet beslutade om närvaro och yttranderätt för andra än JIS medlemmar, ej aktuellt.

§8. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Mötet fann att årsmötet hade blivit stadgeenligt 
utlyst.

§9. Genomgång av verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen och årsbokslut med balans 
och resultaträkning lästes igenom och godkändes. Revisionsberättelsen godkändes.

§10. Beslut om verksamhetsplan. Verksamhetsplanen och förslag på budget för 2014 godkändes. 

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2013. Avgiften är 200 kr och för familjemedlem 
boende på samma adress är avgiften 100 kr. Uppfödare kan anmäla valpköpare som medlemmar 
för 100 kronor. Årsavgiften skall gälla jaktåret 1 juli-30 juni.

§13. Val av ordförande. Till ordförande valdes Christian Dokken.

§14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
Till styrelse valdes följande:

Ledamöter: Bert Andersson - kvar 1 år
Jenny Furenbäck - kvar 1 år
Catharina Wiberg - fyllnadsval 1 år
Biggan Elofsson - nyval 2 år
Mette Franek - nyval 2 år
Anna-Viktoria Ingemarsdotter - nyval 2 år

Suppleanter: Bengt-Christian Magnusson - omval 1 år
Elisabeth Persson - nyval 1 år



§15. Val av revisorer. Till revisorer valdes:
Petra Johansson - omval 1 år
Olle Karlsson - nyval 1 år

§16. Val av valberedning. Till valberedning valdes:
Elsebeth Bergqvist - kvar 1 år (sammankallande)
Catharina Lundberg - nyval 2 år   

§17. Inga motioner/frågor hade inkommit till årsmötet. 

§18. Övriga frågor.
Catharina Lundberg hade en fråga om hur JIS ska hantera betalningar för kurser och till 
kursinstruktörer. Detta diskuterades och mötet vara överens om att målet är att kunna erbjuda 
medlemmarna bra träningar till en rimlig kostnad. Grundprincipen borde vara att avgifterna till 
större delen ska betalas av deltagarna. Mötet hänsköt frågan till styrelsen. 

Biggan hade före mötet delat ut de ”Rasspecifika avelsstrategierna för jaktspringerspaniel och 
jaktcockerspaniel”. Dessa ska läggas ut på hemsidan. 

På Tullgarn har JIS fått i uppdrag att ha en station och Petra Johansson håller ihop det hela. 
Petra uppmanade alla att hjälpa till och leta funktionärer. 

Diplom till pristagarna på senaste Hubertusjakten (Thomas Johansson, Petra Johansson och 
Catharina Lundberg) delades ut. Det har beslutats att medlemmar i JIS som vinner SM ska 
premieras. Eftersom de båda vinnarna Bengt Rödseth och Marcus Sjöborg inte kunde vara med 
på årsmötet så ska Bert i efterhand skicka dem varsin blomstercheck på 250 kr. 

Ordförande tackade för det gångna verksamhetsåret och avslutade mötet.

Justerat:

Conny Landberg      Jenny Furenbäck

Petra Johansson Carina Greiff Andersson


