
 

Sammanfattning från styrelsemöte den 25 november 2019 

Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut. JiS medlemsår börjar den 1 juli och vi är nu 148 

medlemmar. Petra och Bert ska sätta sig och stämma av SM budgeten så allt hamnar på rätt poster. 

Inkommande Post har vi som vanligt fått från både Cocker klubben och Springer klubben vilket vi 

uppskattar jättemycket. 

Hemsidan uppdateras med information vart efter det kommer in sådan 

Avel och hälsa 

Avelsansvarig i klubben presenterade några tillägg till valpförmedlingsreglerna, en enad styrelse 

godkände förslagen som även är förankrade hos Avelsansvarig i SSRK’s huvudstyrelse 

Förslagen är enligt nedan och ska gälla från 1 januari 2020 förutom punk 4 som ska gälla från 1 

januari 2021: 

1. Vi förmedlar inga kullar där en av föräldrarna har HD (C-E) 
2. Minst en av föräldrarna ska ha som lägst en 1:a i Öppenklass på fältprov i Sverige 
3. Uppfödaren ska ha fört hund till pris som lägst i Öppenklass 
4. Från 1 januari 2021 ska uppfödare som nyttjar valpförmedlingen ha minst 50 % av 

sina kullar HD röntgade. De uppfödare som har många valpar röntgade i Norge, 
Finland och Danmark ska ha möjlighet att komplettera denna information i samband 
med att denne vill förmedla en kull. 

 

Petra hade ingen information från Spanielkommittén, denna gång 

Avklarade Aktiviteter, Träningsjaktprov i Gillberga och Strängnäs, Derby, SM och Hubertus, samt att 

Petra och Anna-Viktoria har varit inbjudna till förberedelser för Tullgarn 2020 

Kommande aktiviteter, Årsmötet 28-29 mars, samt att det inkommit ett förslag på event i samband 

med årsmötet. 

Utvärderingen från SM och Derby visar att det blev ett bra event över lag. Styrelsen vill passa på och 

tacka Camilla Esperi-Libäck och Göran Libäck lite extra för roddandet med luncher, boende och supé i 

samband med SM. Även lunchen för Derbyt vart mycket bra. MEN det finns inget som inte kan göras 

bättre så en checklista för att inte glömma något behöver skapas. 

Hubertus har förlorat sin forna glans och det är nätt och jämnt vi får ihop en startlista. Petra 

uppmanar medlemmar att skicka in förslag på saker vi kan göra bättre för att sprida och peppa inför 

Hubertusen. En arbetsgrupp är på förslag som ska ta tag i detta redan nu. Det behövs även en grupp 



för marknadsföring och där har vi en idé. Även här behövs det en checklista så inget ramlar mellan 

stolarna.  

Hur snabbt ska resultat/information ut på sociala medier efter en tävling? Värt att tänka på är att 

livesändningar är inget vi ska syssla med. Styrelsen enades om att resultat ska publiceras på 

hemsidan så fort som möjligt men senast ett dygn efter avslutat event. Publicering ska ske alldeles 

oavsett VEM som har vunnit, klubben gör inte skillnad på kön, etnicitet, sexuell läggning o s v. En 

specifik person ska utses för att denna information ska nå webmaster som i sin tur publicerar. Är det 

någon som har bråttom med resultaten får denne vara på plats eller se till o ha en bundsförvant på 

plats. Det är självklart upp till var och en att publicera resultat och foton på ex JiS FB grupp men det 

är inget någon vinnare kan förvänta sig. 

Årsmöte kommer att hållas sista helgen i mars (28--29 mars), styrelsen håller som bäst på med 

förberedelser för detta, vi hoppas att vi blir riktigt många i år. Plats och mer information kommer 

efter nästa styrelsemöte i början av januari 

Nästa möte: den 7 januari 2020 

För anteckningarna  

Biggan  

 


