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Justerandes signatur  
 

Plats:                                        Telefonmöte 
 
Beslutande:     Elisabeth Persson 
                       Bert Andersson 
                        Helene Pettersson 
                       Mette Franek  
                       Peter Norén 
                       Olle Carlsson 
                       Björn Wolgast anslöt vid §5 
 
 Anmält förhinder:   Catharina Wiberg     
 
 
 
Utses att justera:     Mette Franek  
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:  
 
……………………………………………. 
Anna-Victoria Ingemarsdotter 
 
Ordförande:  
 
……………………………………………. 
Elisabeth Persson 
 
Justerare:  
 
………………………………………….… 
Mette Franek 
 
 

 
§1 Mötet öppnas. 
Elisabeth hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
§2 Val av protokollförare för mötet. 
Mette Franek väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
Anna-Victoria Ingemarsdotter väljs som protokollsförare för mötet. 
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§3 Fastställande av dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes. 
 

 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

 
§5 Rapport från kassören 
Ekonomin ser fortsatt god ut. 130 st. medlemmar vid årsskiftet. 
(Björn Wolgast ansluter till mötet) 

 
§6 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser inkomna. 

 
 

§7 Hemsidan 
Styrelsen ber Bosse att se efter och ta bort gammalt på hemsidan och uppdatera. 
 
§8 Avel och hälsa 
Enkäten om svansskador ligger ute på nätet hos SLU. Den är öppen till 31/3. 
 
Styrelsen planerar att informera om vilka hälsotester som görs i Storbritannien. 
 
§9 Årsmöte 
Elisabeth har satt ihop en agenda. 
 
Lördagen den 2 april på Gesta Gård vandrarhem. 
Årsmöte kl. 11:00 
Lunch. 
På eftermiddagen  Mock trial (lättsam tävling med lite sök o apportering, en domare och två           
kastare/skyttar). Ev. Fler aktiviteter.  
Middag på kvällen. 
På söndagen Dirigering/apporterings kurs med Helena Lindström och Jörgen Andersson håller i en 
fältsöks-kurs. 

 
Björn tittar på en Jubileums T-shirt för JIS 10 års Jubileum. 
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§ 10 JIS-cupen 
JIS-cupen kommer att hållas som ett WT i samband med Tullgarn Game Fair. 
 Helene Pettersson, Peter Norén och Anna-Victoria Ingemarsdotter anmäler intresse för att kunna 
ordna JIS cupen, Elisabeth kontaktar även Catharina Lundberg för att kolla om hon har intresse att 
vara med och anordna.  
 
§11 Övriga kommande aktiviteter och kurser 
Tullgarn Game Fair(förutom JiS-Cupen) 
Vattenapporterings tävling vid dammarna. 
Apporterings uppvisning/tävling på Slottsarenan och Jakthundspresentation för rasen. 
 
Kurs med Mark Stewart från Irland 7-8 maj. 
 
Elisabeth kontaktar engelsman för ev kurs till september. 
 
§12 Övriga frågor. 
Vi inväntar beslut från SSRK om att JiS KM i St.Hubertus blir uppgraderat till SM och grundande 
för uttagning till St.Hubertus VM för spaniel. 

 
§13 Nästa möte. 
Nästa möte planeras till 14 Mars kl. 18:30 
 
§14 Avslutande mötet 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 


