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                            PROTOKOLL 
 

STYRELSEMÖTE 2016-08-22 
 
Närvarande: Pia Keyser, Lena Lundmark, Bosse Johansson, Rebecka Wahlström 
 
 
Frånvarande: Håkan Örberg 
 
 
§1. Mötet öppnas - Ordf. Bosse 
 
§2 Justerare utses – Pia o Bosse 
  
§3. Godkännande av dagordning - Godkänd 
 
§4. Föregående protokoll - Godkänd 
 
§5. Kassörens rapport - Frånvarande 
 
§6. Sekreterarens rapport – Rebecka W har tagit över hemsidan och fått allting att 
fungera. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Flatshowen. Fungerade bra, hela dagen flöt 
på bra. Antalet anmälningar var likande fjolåret. Lotteriet sålde bra. Domaren vill ha 
reseersättning för hela resan men inte campingplatsen. Att tänka på till nästa år, Datumet 
och plats. Om vi ska ha en sidoaktivitet till flatshowen kan vi inte vara där vi varit tidigare 
år pga för lite utrymme. Förslagna platser Forslunda, Holmsund BHK lr umeå BHK. Vidare 
diskussion till nästa möte. Maria Ersbjörnsson kommer att bidrar till ett pris för nästa 
flatshow som då kommer vara i hennes namn. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Huvudstyrelsen har fortfarande inte hört av 
sig. Pia och Rebecka tar första träningsträffen tors den 1 sep kl 18 hamptjärnsstugan.  
Bosse Johamsson tar andra tillfället den 7/9 kl 18 i Piparböle.  
Tredje tillfället Tis den 13/ 9 kl 18 tar Lena Lundmark, plats: Piparböle.  
Skicka ut en intresse förfrågan i klubben i fall någon vill ta det fjärde tillfället ev ett femte 
tillfälle. Kontakta Pia Keyser vår Jakt/viltspårsansvarig. 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Inget att rapportera. Det kommer bli en eller 
två promenader till hösten. 
 
§10.            Hemsidan – Lägga upp på hemsidan att medlemmar kan skicka in bilder på 
sina hundar från olika aktiviteter t ex från kurser eller när de tränar etc. 
 
§11. Övriga frågor – Inga övriga frågor 
 



§12. Nästa möte – Tvistervägen 48 den 17/11 kl 18.30 
 
§13. Mötet avslutas  
 
 
 
Justerare   Justerare 
Pia Keyser                                          Bosse  Johanssom 
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