
Jaktspaniels i Sverige

Plats:

Närvarande:

Frå nva ra nde:

Utses att justera:

Camilla Esperi-Libäck
J ustera re

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL

Sam manträdesdatu m

201.9-04-02

Telefonmöte

Petra Johansson

An na-Victoria I ngema rsdotter
Bert Andersson
Camilla Esperi-Libäck
Tina Lindqvist
Annika Lingander
Birgitta Elofsson

Olli Miekk-oja
Lena Gunnarsson

Camilla Esperi-Libäck

Nummerföljd på mötet
4

Birgitta E

§r.

§2.

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Val av mötets sekreterare och justerare
Till mötets sekreterare valdes Birgitta Elofsson
Till mötets justerare valdes Camilla Esperi-Libäck

J ustera ndeS signaturer



§3.

§+.

§2.

§8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Lena Gunnarsson och Birgitta Elofsson anmälde några punkter till övriga frågor

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll god kä ndes

§ S. Föreningens ekonomi
Bert meddelar att ekonomin fortfarande ser god ut

§ 6. lnkommande och Utgående post

lN Springerklubben har meddelat sin nya styrelse

UTlngen post ut

§9.

§ 10.

Hemsidan
. Biggan och Lena mailar sina mailadresser och vilka telefonnr man får ringa

' Glöm inta att lägga information på Hemsidan samtidigt som det läggs på FB

' Sponsorerna stämmer inte på hemsidan, Anna-Viktoria och Annika går igenom sidan.

Aveloch Hälsa.

Diskussioner runt helgens Avelsmöte. Fortsatta diskussioner kommer att tas där Anne lmeland,
adjungerad avelsansvarig till styrelsen, är involverad

Information från Spanieljaktkommitt6n
Petra informerar från Spanieljaktkommitt6n

Avklarade och kommande aktiviteter
Årsmötesträningen med Henrik är nu avklarad och blev lyckad.

Kommande Aktiviteter
. Apporteringskurs Åsa 4 maj
. Jakthundens dag 5 majVarberg
. Apportering Kopparhult 17 maj
. Tullgarn 24,25,26 maj och JiS cupen kommer att hållas den 26.
. JiS-Cupen AV, Yvonne och Annika jobbar på JiS cupen.

Förslag till kommande aktiviteter
. Dirigeringskurs för Jens Palmqvist, förslag juni
. Skyttedag på Susegården, i samband med Dirigeringskursen ijuni

Ska vita fram en standardiserad monter som vi har på alla platser så det ser Iika ut. Anna-
Viktoria, Petra och camilla sätter sig och diskuterar ihop en första ide.

§ 11. SM och Derbyt
Avtalen med markägarna är påskrivna och klara
Domare är klara, Catharina Lundberg är tillfrågad om att vara domarvärdinna

Mötet beslutade att:
Funktionärer får begära ersättning för gjorda utlägg i samband med SM mot uppvisande av
kvitto i efterskott. KM ersättning utgår inte.

J usterandes signaturer



§ 12. Hubertus
Petra kollar upp om det finns någon mark i Östra området som kan finnas tillgänglig. Förra
årets Hubertus hölls i Västras område

§ 13. JiS kläder
Anna-Victoria kontaktar Helen Petterson för information, därefter tar Anna-Victora och Lena
tagibeställningarosv

§ 14. övriga frågor \,

Då klubben fått nytt organisationsnummer så behöver banken en massa papper in; Stadgar,
Årsmötesprotokoll, Konstituerande och Leg petra. \

Fler medlemmar - hur gör vi för att inte tappa medlemmar i samband med nya perioden för
betalning. Kan vifå en lista från SKK.

Digitala signaturer på våra protokoll, Lena kollar upp vad hon kan fixa.

Biggan köper in en Extern Hårddisk för att samla all dokumentation för JiS räkning

§ 15. Nästa möte och eventuellt ett framtida fysiskt möte
Eventuellt kan vi ha ett fysiskt möte i samband med årets Hubertus.

Nästa möte hålls tisdagen den 8/5 kl 19:00

§ f . Avslutande av mötet
Ordförande tackade alla och avslutade mötet

Justerandes signaturer


