SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Jaktspaniel i Sverige

Sammanträdesdatum

nummerföljd på mötet

2016-06-29

Plats: Telefonmöte
Beslutande:

Anmält förhinder:

Utses att justera:

Elisabeth Persson
Yvonne Schwermer-Herngren
Anna-Victoria Ingemarsdotter
Mette Franek
Bert Andersson
Anette Axelsson
Olli Miekk-Oja
Björn Wolgast

Bert Andersson

Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Anette Axelsson
Ordförande:
…………………………………………….
Elisabeth Persson
Justerare:
………………………………………….…
Bert Andersson

§1 Mötet öppnas.
Elisabeth hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Val av justerare och protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs att justera protokollet.
Anette Axelsson väljs som protokollsförare för mötet.
§3 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna
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§5 Rapport från kassören
Bert rapporterade om klubbens ekonomi som fortfarande är god. Allt klart gällande Mark Stewart kursen.
§6 Inkomna skrivelser
Inget fanns att rapportera
§7 Hemsidan
Styrelsen beslutade att ta bort hälsostatus för Patella på hemsidan i valpförmedlingen och tillföra en punkt för övrig
hälsostatus. Följande beslut togs. För att få annonsera under Övrig träning & utbildning kommer en avgift på 100kr att
debiteras annonsören av JIS fr o m 1 juli. Yvonne fick i uppgift att kontakta nuvarande annonsörer
§8 Avel och hälsa
Beslut togs att fr o m 1 augusti skall ögon och hd status på båda föräldradjuren redovisas för att få kullen hänvisad på
JIS hemsida. Ögonlysningen bör inte vara äldre än 2 år.
§9 Aktiviteter/kurser
Yvonne redogjorde för kursen med Mark Stewart, valp till färdig hund och kursen med William Megaughin som var för
enbart yngre hundar. Båda kurserna var mycket uppskattade. Kontakt har även tagits om några träningsjakter till hösten.
Datum kommer. Anna-Victoria redogjorde för JIS-cupen som hölls i samband med Swedish Game Fair på slottet
Tullgarn. Det var bra uppslutning och god stämning. Bra reklam för JIS. Vinnande lag blev Children of Sam with a
twist och vinnare i klassen individuell blev Peder Pedro Zeiner Christiansen. Vi säger stort Grattis. Även en
apporteringstävling i lättsam stil var ett uppskattat inslag.
§ 10 SM 2016

Derbyt kommer att hållas i Strängnäs den 29 oktober. Springer och cocker SM hålls på Stensnäs 19-20
november. Jis är även i år tillfrågade av SSRK HS att hjälpa till med vissa kring-arrangemang vilket vi har
tackat ja till.
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§12 Nästa möte
Nästa möte planeras till 31/8 kl 18.30
§13 Avslutande mötet
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
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