
Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige. Mötet hölls den 27 mars 
2010 i Högmåla bygdegård. 

§1. Mötet öppnades av Bert Andersson.

§2. Fastställande av röstlängd.

§3. Bert Andersson valdes till ordförande för mötet. 

§4. Dagordningen godkändes med några tillägg till övriga frågor. 

§5. Carina Greiff  Andersson valdes till sekreterare för mötet. 

§6. Christian Dokken och Conny Landberg valdes till justeringsmän. 

§7. Endast medlemmar i JIS fanns på plats varför inga andra än klubbens medlemmar behövde 
ges yttranderätt. 

§8. Mötet fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§9. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsbokslut med balans- och resultaträkning som 
godkändes. Verksamheten 2009 går med ett överskott på drygt 8000 kr och en stor del av 
förklaringen till detta överskott ligger i att styrelsen beslutade att ingen årsbok skulle produceras. 

§10. Revisionsberättelsen lämnade av revisor Leif  Broome på telefonlinje. Revisionsberättelsen 
godkändes. 

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§12. Verksamhetsplanen lästes upp av Bert och godkändes. 

§13. Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skulle vara kvar på samma nivå som tidigare för 
2010. Det innebär att avgiften är 200 kr och för familjemedlem boende på samma adress är 
avgiften 100 kr. Årsavgiften ska gälla jaktåret 1 juli till 30 juni. 

§14. Till ordförande valdes Olle Johannisson. 

§15. Till styrelsen valdes: 

Ordinarie ledamöter: Ulf  Westlund omval 2 år

Larissa Håkansson omval 1 år

Annikken Aaagaard nyval 2 år

Carina Greiff  Andersson nyval 2 år

Petra Johansson omval 1 år

Christian Dokken omval 1 år

Maria Trogen nyval 2 år



Suppleant: Anne Imeland nyval 1 år

§16. Val av två revisorer: Torbjörn Augustinsson och Leif  Broome. 

§17. Till valberedning valdes Jenny Furenbäck och Malli Stoltz. 

§18. Ingen motion hade inkommit till årsmötet. Styrelsen hade däremot skjutit ett beslut om JIS-
forum till årsmötet. På forumet har det funnits tre olika behörighetsnivåer, en allmän, en för 
medlemmar och en för styrelsen. En diskussion om det ska finnas ett forum fördes och flertalet 
verkade tycka att det var bra med ett forum. Efter en del diskussioner beslutade årsmötet att det 
bara ska finnas en nivå på forumet som alla, efter att de registrerat sig, ska kunna komma åt. 

§19 Övriga frågor.

§19a Hubertusprovet

   Ulf  ville diskutera genomförandet av Hubertusprovet som ska vara ett KM för JIS. De 
Hubertusprov som har genomförts har varit bra, även om det funnits saker som kunnat göras 
bättre. Årsmötet kom överens om att provet bör ligga i slutet av jaktprovssäsongen och styrelsen 
fick i uppdrag att leta upp en provplats. 

§19b Förslag till nya jaktprovsregler för spaniel

Ulf  uppmanade alla att försöka vara med och påverka beslutet om nya jaktprovsregler för spaniel 
och se till att det blir bra delegater som åker till årets fullmäktigemöte. Flera rapporterade om 
årsmöten där medlemmar med jaktspaniel har blivit ”överkörda” av andra medlemmar i SSRK. 
Tyvärr kunde inte Torbjörn Augustinsson som ansvarar för spanieljaktfrågorna i SSRKs 
huvudstyrelse vara med på årsmötet för att höra vad medlemmarna upplevt. 

§19c Strategi för arbetet inom JIS

JIS bör arbeta mer aktivt för att dela upp SSRK i två klubbar, en för spaniel och en för retriever. 
Maria berättade vad som är på gång för att ge JIS en bättre tyngd i den stora organisationen. Det 
ska finnas RAS-data för både jaktcocker- och springer 2010. Cockern kommer att vara först ut 
eftersom det är ett mer begränsat material att arbeta med. Genom att få egen statistik så kanske 
tex. arbetet med svanskupering skulle kunna ta fart igen. Förutom arbetet med att stärka JIS 
position ska fortsätta så måste också samarbetet med cocker- och springerklubben förbättras 
ytterligare. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet under året. 

§19d Träningar

Uffe föreslog att det skulle vara en fördel om JIS kunde ta fram ett ersättningssystem för 
träningar. Det skulle vara bra så att alla gör lika. Olle trodde sig ha JSKs regler och styrelsen ska 
därför titta på dem och se om dessa regler skulle gå att använda. Christian påpekade också att det 
är bra om alla medlemmar lämnar in önskemål på vad de vill ha för typer av träningar till 
styrelsen. 

§19e Tullgarn



Det har kommit in en förfrågan från Tullgarn om JIS vill komma dit och hålla i ett working test 
för spaniel. Det är redan innan bestämt att JIS ska vara med i SSRKs monter. Styrelsen fick i 
uppdrag att hitta domare och funktionärer till Tullgarn. 

§20 Ordföranden tackade för det gångna året, hälsade den nya styrelsen välkommen och 
avslutade mötet.

Conny Landberg Christian Dokken


