
DAGORDNING STYRELSEMÖTE  
Organisationsnummer 894 003-5168 

                             PROTOKOLL  
                                          STYRELSEMÖTE 2017-02-20 

 
                     
                                
Tid och plats: 18.30 på ICA Maxi café 
 
 
Närvarande: 
Bosse Johansson Ord. 
Pia Keyser 
Lena Lundmark 
Håkan Örberg 

 
Meddelat förhinder:  
Rebecka Wahlström 

 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2 Håkan Örberg och Bosse Johansson valdes till justerare. 
  
§3. Dagordningen fastställdes. 
 
§4. Föregående protokoll justerades.Avvaktar till nästa gång 
 
§5. Kassörens rapport. Håkan har skickat in resultat och budget till 

huvudsektionen. I samband med det frågade Håkan hur det kommer sig att vi 
fick så lite ersättning för resorna ner till fullmäktige 2016. Kassören ska 
återkomma med besked. Beslutade: Vi erbjuder ett arvode på 500kr till 
domaren i Flatshowen.  

 
§6. Sekreterarens rapport. Rebecka har skrivit in på hemsidan och facebook att 

skicka e-postadresser till sekreterare för att få in aktuella kontaktuppgifter, 
framför allt e-postadresser. 

 
§7. Utställningsansvariges rapport. Flatshow spikad 17 juni, domare Karin 

Holmgren, Kennel Lustans, lokal Holmsunds Brukshundsklubb. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport. Vi har troligen SSRK-träningskvällarna i maj, 

och behöver därför fördela arbetet inom kort. 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport. Diskuterade om att ha en-dagskurs i jakt. Inget 

beslut, dikussionen fortsätter nästa möte. Noseworkkursen för Helena Tilly 
kommer starta med 5 st deltagare från klubben. Fotokurs planeras till 8 april 
plus en teorikväll strax innan, minst 7 deltagare för att starta kursen. 

 
§10. Uppföljning årsmöte 2017. 
 -Valberedning: Britt-Marie Nordgren har tackat ja, övriga ännu  inte klara. 



-Vid sektionsmötet tas frågan om resepoolning upp. Fråga hur de räknar, vi 
upplevera att ersättningen är låg för oss långväga deltagare. 
-Deltagare på Fullmäktige: FRK Umeå kommer representeras av Lena 
Hägglund och vice ordförande Pia Keyser 

 -Genomgång av motioner och propositioner:  
Nr 1: Vi bifaller under förutsättningen att tidigare prisers statuter står 
oförändrade. 
Nr 2: Vi bifaller huvudstyrelsens förslag när det gäller huvudstyrelsen, men 
inte avelsansvarig i huvudstyrelsen. I avelsrådet måste man följa riktlinjerna. 

 Nr 3: Vi bifaller huvudstyrelsens förslag. 
Motion: Ändring av skrivning så att man utgår från hundens ålder när hunden 
fått utställningsmeriten, inte vad klassen heter, för att hunden ska få gå i avel. 
 

§12. Övriga frågor. Håkan kontaktar uppfödarna för att höra om de erbjuder sina 
valpköpare ett fritt medlemskap i FRK, och även om de kan hjälpa till med 
kontaktuppgifter till valpköparna. 

 
§13. Nästa möte: 20 mars, kl. 18.30, ICA Maxi cafe  
 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 Justerare                                                                Justerare 
 
 
 
 
 
Bo Johansson                                                          Håkan Örberg 
                                                                               
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen  


