Styrelsemöte i Jaktretrieverklubben (org.nr 848001-2262)
Datum: 18 augusti 2016
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Håkan Hansson (ordf.), Jan Wiberg, Cecilia Löfling (kassör), Marie Bengtsson
(sekreterare) Jan Pehrsson, Mads Kristoffersen och Kenneth Knutsson.
§ 32

Ordförande Håkan Hansson hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 34

Till att justera protokollet valdes Cecilia Löfling.

§ 33

§ 35
§ 36
§ 37

§ 38
§ 39

Dagordningen fastställdes med följande tillägg på övriga frågor.
Fråga om dispens.
Utvärdering telefonmöte.
Jägarförbundet träning på hemsidan.

Föregående protokoll lästes upp av Marie. Konstaterades också att det ligger utlagt
på hemsidan.

Ordförandes rapport:
Håkan rapporterade om att den positiva trenden fortsätter i klubben. Många nya
medlemmar och många starter på prov. Vi jobbar också vidare för ett eventuellt
samarbete med SKK.
Kassörens rapport:
Cecilia gick igenom den ekonomiska rapporten per 14 augusti 2016.
1. 335 st medlemmar
2. Ekonomin är fortsatt god och följer budgeten.

Träningsutskottets rapport:
Två stora träningshelger har avhållits. Båda med brittiska tränare. En på Stora
Markie och en på Björkåsen. Båda har varit väldigt uppskattade av deltagarna.

PR-utskottets rapport:
1. Elmia Game fair på Ellinge. Vi kommer inte att ha någon uppvisning. Vi
kommer att ha en monter tillsammans med JSK. Marie, Cecilia och Kenneth
tar hand om detta. Beslutades att köpa in två bord till montern. Cecilia
ordnar detta.
2. Tina jobbar med tidningen Markerat. Hon efterlyser bidrag. Utan bidrag till
tidningen är det svårt att göra den.
3. Håkan berättade att vi fått en ny sponsor som heter Kingsmoor.
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§ 40

§ 41

§ 42

§ 43

Markprovsutskottets rapport:
1. Janne rapporterade om att när 2016 är slut kommer vi att ha haft 26 prov!
Fantastiskt kul med så många startande på våra prov. Glädjande också att
proven spridits rent geografiskt i Sverige. Många hundar har blivit godkända i
WT-öppen klass. Detta bådar gott för starter på Markprov – öppen klass. MU
tar med sig frågan om hur en eventuell överanmälning på prov hanteras.
2. En arbetsgrupp i Stockholmstrakten har bildats. En andra arbetsgrupp
kommer också att bildas i Göteborgstrakten.
3. Höstens prov ligger nu på hemsidan. MU jobbar vidare med 2017.
4. Jubileums-Mästerskapet diskuterades. Vi behöver få ihop en annons till
hemsidan. Beslutades att avsätta ca 1000: - till inköp av hjälp med detta. MU
skickar information om vad som ska stå i annonsen till PR som ordnar så att
den kommer ut på olika hemsidor. PR kollar boende och catering till
Mästerskapsmiddag. MU diskuterar vidare om Mästerskapet.
5. Jan P tog upp fråga om inköp av nummerlappar och nya priser till
Apporterings Test. Vi behöver också beställa fler glas till priser.
6. Från och med 2017 ska hundar som startar på prov ha sitt SJR nummer klart
vid provanmälan.
7. Mads kom med förslag på en medlemshelg. MU diskuterar vidare hur denna
skulle kunna se ut.
Övriga frågor:
1. Beslutades om dispens för Lars Carl Holten DK om att få gå med käpp på
prov.
2. Beslutades att Jägarförbundets träning får annonseras hos JRK.
3. Utvärdering telefonmöte-vi kommer i framtiden att både ha telefonmöte
och fysiska styrelsemöten inom JRK.
Nästa styrelsemöte hålls den 26 september kl 18.30 som telefonmöte.
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Marie Bengtsson: _________________________________________________________
Justeras Cecilia Löfling:_________________________________________________________
Justeras Håkan Hansson:__________________________________________________________
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