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 Protokoll 20130124 

 

Plats: Umeå, Great Eastern, 18:30 

 

Närvarande:  

Sebastian Calleman 

Maja Andersson 

Lena Persson 

Elisabeth Norberg 

Annika Bay 

BrittMarie Nordgren 

Ej närvarande:  

Bosse Hörnell 

 

 

§§ 117-127 

 

§ 117  Mötets öppnande 

  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§ 118  Val av sekreterare 

 Annika väljs till sekreterare. 

 

§ 119  Val av justerare 

 BrittMarie väljs till justerare. 

  

§ 120  Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen godkännes. 

 

§ 121  Meddelanden & Övriga frågor  

Sebastian rapporterar från Sektionsmötet som hölls över telefon den 15/1-13. 

Information från avelsrådet, det finns ett samarbete med SLU genetik, man ska 

bla följa vissa hundar från årskullen 2012. Arbetet fortsätter också med vissa 

sjukdomar. Avelsrådet kan också komma ut till sektionerna vid vissa större 

arrangemang och informera om sin verksamhet och hur läget är. Det ska också 

utses en avelsinformatör inom sektionen, den ska vara en mellanhand mellan 

sektionen och aveslrådet. Utses på årsmötet.  

 

Oklart än om FBR (funktionsbeskrivning retriever) är färdigt att börja 

användas. Gick tillbaka på remiss till SKK. Beskrivare ska dock börja 

utbildas.  

 

Fullmäktige och sektionsmötet ska hållas samma helg beslutade telefonmötet. 

I år ska sektionsmötet bla innehålla föreningsteknik.  
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WT domare kommer att utbildas under juni. 

Det diskuterades också om broschyrer, klubbhandbok osv. 

 

Forslunda. Sektionen tar beslut om att inte arrangera någon inomhusträning på 

Forslunda under vårterminen, detta pga bristande underlag av medlemmar. 

Annonseras på hemsidan och på FB. 

 

Styrelsen har haft en arbetsdag den 21/1, då vi sorterade och städade upp i 

gamla pärmar. Det som var kuriosa och historik sparades, men mycket kunde 

slängas. Alla gamla protokoll sparades dock, det får inte sorteras bort utan ska 

finnas tillgängligt under all framtid.  

 

Sebastian ska skapa ett styrdokument för styrelsen och sektionen. Ett årshjul 

för att det lättare ska kunna planeras aktiviteter och dyl.  

 

Vi har ett nytt bankgiro nummer, det kommer att läggas ut på hemsidan, 

skickas till Charmören samt till HS. Även organisationsnumret ska läggas upp 

på hemsidan. 

 

§ 122 Inventarielistor 

 Ska vara klart till årsmötet. 

 

§ 123 Verksamhetsberättelsen 

 Nästan helt klar, några få förändringar ska in.  

 

§ 124 Info från HS 

BrittMarie informerar från senast mötet med HS. Klubben har ekonomiska 

svårigheter och man kommer att lägga fram en ökning av medlemsavgifter på 

fullmäktige. 

 

Funderingar finns också att införa MEMBIT, ett medlemsverktyg. 

 

Det finns en hel del saker i Flatbutiken, kommer bla att skänkas till 

Clubshowen.  

 

Fullmäktige kommer att vara den 17/3 i Upplands Väsby. Inbjudan har gått ut 

till sektionerna.  

 

Det är nya utställningsdomare på gång.  

 

Kommer att finnas blanketter för VP på hemsidan.  

 

§ 125 Avtack 

BrittMarie och Andrea kommer att avtackas på årsmötet med en 

blomstercheck. 

 

§ 126 Nästa möte 

 Årsmöte 2013-02-03, Nydalavägen 12. 
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§ 127 Mötet avslutande 

 

 

Protokollförare:      Ordförande:    

Annika Bay      Sebastian Calleman 

 

 

………………………………………  ………………………………… 

Justerare: 
BrittMarie Nordgren 

 

…………………………………………......... 


