
Plats:                                        Telefonmöte 
 
Beslutande: Elisabeth Persson  Björn Wolgast   
 Anna-Victoria Ingemarsdotter 
 Mette Franek 
 Peter Norén 
     
  
 
Anmält förhinder:  Catarina Wiberg    

   Helene Pettersson    
   Olle Carlsson 
   Bert Andersson 

 
Utses att justera:   Björn Wolgast 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare: 
 
……………………………………………. 
Anna-Victoria Ingemarsdotter 
 
Ordförande: 
 
……………………………………………. 
Elisabeth Persson 
 
Justerare: 
 
………………………………………….… 

Björn Wolgast 
 
 
§1 Mötet öppnas. 
Elisabeth hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 
§2 Val av protokollförare för mötet. 
Anna-Victoria Ingemarsdotter väljs som protokollsförare för mötet.  Och som justerare väljs 
Björn Wolgast att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen att följas enligt förslag. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 



§5 Rapport från kassören 
Bert hade rapporterat om det ekonomiska läget via JIS styrelse-sida på Fb, ekonomin är 
fortsatt god. 
 
§6 Inkomna skrivelser Skrivelse från Royal Canin har inkommit,se SM-punkten nedan. 
 
§7 Hälsa och avel 
 Underlag för vad vi önskar ska finnas med i enkät gällande svansar har skickats till Ultuna 
genom Biggan.Vi inväntar svar om att påbörja enkät-undersökning. 
 
§8 Kommande aktiviteter/Kurser 
Hubertus KM på Trystorp 28 - 29/11, domare Morgan Hallgren och Tomas Johansson. Detta 
evenemang kommer att övervakas av journalist som skriver för större jakttidning. Hubertus 
någon gång i December på Stensnäs. 
Träningsjaktprov i Okt/Nov hos Jägarfamiljens, Petra Johansson. 
Eventuellt ett träningsjaktprov hos Helen och Jenny, Helen Pettersson hör efter om tidpunkt 
och kostnad. 
 

      §10 SM: 
Ytterligare sponsorer som är klara är Teba, Ann Hilde B, Huntyards & Berra. 
Fått in ett mail från Royal Canin att de inte vill vara med och sponsra om det är prov med 
levande fågel, Anna-Victoria mailar till Torbjörn Augustinsson, som informerar HS vidare 
Mette och Peter kollar ev.om det går att få andra foder sponsorer, vi väntar dock tills Royal 
Canin har svarat mot SSRK, håller kontakt via Fb. 
Anna-Victoria kollar om det finns dokument om sponsringsavtal, Elisabeth kollar med 
Christian Dokken om sponsringsavtal. Mindre gåva till startande i form av nyckelringar från 
Dummies.se är beställda. 

 Bert kollar med Christian om underlägg och företag som Conny har kontakt 
med. Tävlingsledning - Bert Andersson gör en plan och lägger ut på JIS styrelsen sida. 
Torbjörn Augustinsson har varit i kontakt med Elisa Kajanus på Hundsport som ev. kommer 
och gör reportage. Flera andra fotografer har kontaktats men ingen har haft möjlighet. 
Elisabeth letar vidare. Domarvärd -Marcus Sjöborg skjutsar en domare med fru och tar lite 
extra hand om domarparen, Elisabeth kollar med Helen Pettersson om hon kan skjutsa grejer 
eller den andra domaren med fru. 
Mette har fixat eftersöksekipage till Cocker SM. 
 Bert har varit i kontakt med några eftersöksekipage för Springer och Derbyt. 
JIS grejer är hos Christian. Elisabeth kollar vad som behöver tas med till cocker SM .  
§10 Hemsidan SM informationen ska uppdateras fortlöpande. Sponsorer som ej är aktuella 
ska bort. 
 
§11 Övriga frågor 
Hur ska JIS utvecklas vidare? Något vi diskuterar vidare efter SM. 
Jis grejer hos Christian behöver nytt ställe att förvaras på. Peter frågar Catharina om hon har 
plats. 
§11 Nästa möte. 
Nästa möte 21 Oktober 18:30 blir ett renodlat SM-möte. Vi stämmer av det sista. 

    §12 Ordförande avslutade mötet Ordförande tackade för visat intresse. 


