
DAGORDNING STYRELSEMÖTE  
Organisationsnummer 894 003-5168 

                             PROTOKOLL  
                                          STYRELSEMÖTE 2016-03-22 

 
                     
                                
Tid och plats: 18.30 på Cassis hundcafe 
 
 
Närvarande: 
Bosse Johansson Ord. 
Pia Keyser 
Lena Lundmark 
Håkan Örberg 
Rebecka Wahlström 

 
Meddelat förhinder: 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2 Pia Keyser och Bosse Johansson valdes till justerare. 
  
§3. Dagordningen fastställdes. 
 
§4. Föregående protokoll justerades. 
 
§5. Kassörens rapport. 

- Ett Swichnummer har installerats till klubben och ska läggas in på hemsidan.  
Swichnr: 1231610039. 
- Håkan gick igenom tillgångssumman för året. Tillgångar 37000 kr.  
- Rebeckas flygbiljett till fullmäktigemötet i Stockholm har betalats ut. 

                       
§6. Sekreterarens rapport. 

- Det konstituerandemötesprotokollet har inte kommit upp på hemsidan. 
Rebecka ska prata med Anna. 

 
§7. Utställningsansvariges rapport. 

- Flatshowen planerad till den 18/6 och plats är bokat. 500 kr. 
- Maria Esbjörnsson har blivit förfrågad och tackat ja att vara domare på 

utställningen. Maria vill ha en ”viss” reseersättning, vi föreslog 2500 kr. 
Lena ska framföra förlaget. 

- Lena ska till nästa möte kolla upp vad som behöver göras till flatshowen. 
- Håkan tar emot foderpriser. Anmälningspriser inför flatshowen bestämdes. 

Vuxenhund: 200 kr. Valp: 150 kr. 
- Annons om flatshowen han inte komma in på charmören. Vi kommer 

förfråga ssrk om vi kan annonsera på deras hemsida samt även fråga 
andra sektioner. 

- En utställningsträning ska möjligtvis anordnas. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport. 



- Träningskvällar i september kommer att anordnas. 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport. 

- Bph-föreläsning den 14/4 är anordnad och klar, information finns på våran 
hemsida. Kaffe och fika bjuder styrelsen på. 

- Två hundpromenader + fika har gjorts och fler kommer att arrangeras 
framöver. 

 
§10. Hemsidan 

- Rebecka blev förfrågad att hjälpa avlasta Annas arbete på hemsidan, 
Rebecka ska prata med Anna. 

 
§11. Fullmäktige rapport. 

- Den 19-20/3 var det sektionsträff och fullmäktigemöte i Upplands Väsby.  
- På lördagen var det sektionsträff. Där diskuterades det om hur vi kan få fler 

medlemmar att starta på jaktprov. Sedan fick delegaterna en föreläsning 
om funktionsbeskrivning – retriever(fb-r) och en liten uppvisning på 3 av 11 
moment. 

- Söndag den 20/3 var det fullmäktigemöte där gick de igenom 
verksamhetsberättelsen för föregående år och verksamhetsplanen för 
kommande år mm. Det beslutades även om de tre propositionerna. Mer 
information om mötet finns på FRKs hemsida att ta del av. 

- Vid fullmäktige 2015 fick SSRKs hs i uppdrag att reda ut en möjlig 
organisation för en framtida retrieverklubb. Om du är intresserad och vill ge 
din synpunkt som medlem gå in på SSRKs hemsida och skicka in ditt 
förslag där kan man även läsa mer frågan. 

 
§12. Övriga frågor. 

- Det togs upp att byta namn från FRK Umeå till FRK Västerbotten. Bosse 
kommer kolla upp det närmre.  

 
§13. Nästa möte. Tisdag den 10/5 på Cassis hundcafé kl 18.30. 
 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 Justerare                                                                Justerare 
 
 
 
 
 
Bo Johansson                                                          Pia Keyser 
                                                                               
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen  


