
DAGORDNING STYRELSEMÖTE  
Organisationsnummer 894 003-5168 

                             PROTOKOLL  
                                          STYRELSEMÖTE 2017-04-24 

 
                     
                                
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 Lena Lundmark och Bosse Johansson valdes till justerare. 
  
§3. Dagordningen fastställdes. 
 
§4. Avvaktar till nästa gång. 
 
§5. Kassörens rapport: Kursavgifter för fotokursen har kommit in. Vi har i 

dagsläget ca 32.000kr på kontot. 
 
§6. Sekreterarens rapport: Ingen rapport eftersom Rebecka inte var med. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport.  

-Clubshowen 2019 är spikad till torsdagen 30 maj. 
-Flatshow  17 juni: Kvitton från Arken Zoo räknas och Lena hämtar priser. Vi 
fördelade arbetsuppgifterna för arbete under dagen. Vi beslutade att först 
genomföra utställningen och sedan göra en apporteringstävling. Lena skrev 
ner vem som gör vad under tävlingsdagen. Utställningen startar kl. 11.00. Vi i 
styrelsen samlas kl. 9.00 för förberedelse. 

 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport. Beslutade vem som ansvarar för vilken 

jaktträningskväll. Håkan skickar informationen till Rebecka som lägger ut det 
på hemsidan och facebook både hos FRK Umeå och SSRK Umeå. 

 
§9. Utbildningsansvariges rapport.  

-Fotokursen genomfördes med 8 stycken deltagare, det var en teorikväll och 
en praktisk heldag. Dessutom ytterligare en kortare uppföljning där deltagarna 
lärde sig hantera bilderna i bildbehandlingsprogram. Kursen uppskattades av 
deltagarna. 
-Noseworkkursen pågår med 6 stycken deltagare. 

 



§10. Hemsidan: Inget att rapportera förutom att Rebecka ska lägga upp information 
så fort som möjligt på hemsida och facebooksida om de kommande 
aktiviterna. 
 

§12. Övriga frågor. Bosse rapporterade från telefonmötet för ordförande med FRK 
huvudstyrelse (HS) 

 -Sektionernas styrelseprotokoll ska skickas in till HS löpande 
 -Senast 3 veckor efter årsmöte ska sektionerna skicka in protokoll från 

konstituerande mötet samt budgetar. 
 -Yttrande om RAS kan göras i samarbete med någon utanför styrelsen. Bosse 

har pratat med Lena Hägglund som har åtagit sig att titta igenom de förslagna 
ändringarna. Styrelsen förslag är att Lena skickar sina kommentarer till Bosse 
som sedan kan rapportera till styrelsen och skicka vidare till HS. 

 -Funktionsbeskrivning retriever: Styrelsen ska hålla ögonen öppna efter de 
som är intresserade av att utbilda sig för arbete på funktionsbeskrivningar. 

 -Använd Studiefrämjandet eller företagare med F-skattsedel när 
kursledararvode ska betalas ut. 

 -3/6 hålls en styrelseledamotutbildning i Stockholm. Ingen från Umeå kommer 
att deltaga. 

 -40-årsjubiliet: Inget krav på sektionerna, det är frivilligt om några aktiviteter 
görs. HS kommer jobba mycket med detta under året. I samband med 40-
årsjubilemuet finns möjlighet att köpa speciella koppel för 65kr, som sedan 
kan säljas för 100kr. Beslutade att Håkan köper in 10 st koppel till försäljning, 
priser mm för klubbens räkning. 

 -Webb-ansvarig ska löpande hålla koll på FRK hemsida för att fånga upp om 
det finns något som är aktuellt och relevant för respektive sektion. Styrelsen 
föreslår att det är sekreterarens uppgift – stämma av med Rebecka. 

 -Peter Flink är sektionsansvarig i huvudstyrelsen, och vill ha kontaktuppgifter 
till kontakperson. Styrelsen föreslår att Peter får Rebeckas kontaktuppgifter. 

 
§13. Nästa möte: 12 juni 2017, kl. 19.00, ICA Maxi cafe  
 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 Justerare                                                                Justerare 
 
 
 
 
 
Bo Johansson                                                          Lena Lundmark 
Ordförande 
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen  


