
Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige. Mötet hölls den 26 mars 
2011 i Högmåla bygdegård. 
§1. Mötet öppnades av Olle Johannisson.

§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. Vid årsskiftet fanns endast 48 betalande medlemmar. Uppföljningen har de senaste 
åren varit dålig och styrelsen ska arbeta mer med medlemsservicen under 2011. 
Revisionsberättelsen godkändes.

§10. Verksamhetsplanen godkändes.

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§12. 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.
Det beslutades att valpköpare som anmäls som nya medlemmar av uppfödare som sedan tidigare 
är medlem i JIS ska ges 100 kr rabatt på medlemsavgiften det första året. Styrelsen fick i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag om detta och genomföra under 2011. 

§13. Till ordförande valdes Olle Johannisson.

§14. Till styrelsen valdes: 
Ordinarie ledamöter: Ulf  Westlund omval 1 år

Larissa Håkansson omval 2 år
Annikken Aaagaard omval 1 år
Carina Greiff  Andersson omval 1 år
Bert Andersson nyval 2 år
Christian Dokken omval 2 år
Maria Trogen omval 1 år

Suppleant: Anne Imeland omval 1 år

§15. Val av två revisorer: Petra Johansson och Torbjörn Augustinsson

§16. Till valberedning valdes Anna-Victoria Ingemarsdotter och Biggan Elofsson



§17. Ingen motion hade inkommit till årsmötet.

§18. Övriga frågor.

§18a Hubertusprovet
2010 blev Hubertusprovet inställt pga. för få anmälningar. Årsmötet var överens om att JIS ska 
fortsätta arrangera Hubertusprov en gång per år. Eventuellt skulle man kunna försöka lägga 
provet längre söderut och på så vis få fler anmälningar. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare 
med ett nytt Hubertusprov under 2011. 

§18b Facebook
Efter det förra årsmötet lades forumet ned och en gästbok öppnades på JIS hemsida. Denna 
används inte så mycket och ett förslag om att JIS skulle prova Facebook istället lades fram. 
Årsmötet var överens om att det var en bra idé. En diskussion fördes om det skulle vara en sluten 
eller öppen grupp och resultatet blev en sluten grupp för medlemmar i JIS. På så sätt kan 
medlemmar i JIS t.ex. informera om en kommande träningsverksamhet de anordnar. Styrelsen 
fick i uppdrag att öppna ett facebook konto och se till så att nya vänner blir godkända där.  

§19c Working-test
Per undrade om inte JIS kunde arbeta för att det anordnas fler working-test för spaniel. Det är 
enkelt att arrangera och skapar sysselsättning under en säsong när inte så många andra aktiviteter 
anordnas. JIS anordnande ett working-test på Tullgarn 2010. Man kanske skulle kunna anordna 
ett lag-SM för spaniel precis som retrievrarna gör. Förslaget ska diskuteras vidare i styrelsen. 

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

Conny Landberg Christian Dokken


