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 Protokoll 2013-05-16 

 

Plats: Berghem, Nydalavägen 12, Umeå  

 

Närvarande:  

Sebastian Calleman 

Maja Johansson 

Elisabeth Norberg 

Karin Lexberg 

Lena Persson 

Madde Mattsson 

 

Ej närvarande:  

Sara Tjärnkvist 

Anna Forsmark 

Annika Bay 

 

§ 44-55 

 

§ 44 Mötets öppnande 

  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§ 45 Val av sekreterare 

 Karin väljs till sekreterare 

 

§ 46 Val av justerare 

 Madde väljs till justerare 

  

§ 47 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställs. 

 

§ 48 Meddelanden & Övriga frågor   

Höstens aktiviteter: 

Karin kollar med Holmsund brukshundklubb om vi kan hyra deras klubbstuga 

för att hålla trimkursen i, vi provar nu att kombinera den med den föreläsning 

med Lena Hägglund som inte blev av under våren. Madde kollar med Gunnel 

& Sara T om de kan tänka sig att hålla i trimdelen. 

Fotokursens praktiska del kommer att hållas den 5/10, innan den ska 

teoridelen hållas, datum ej klart. Förslag är att kolla om vi kan hyra ett 

klassrum på Forslunda till teoridelen. 

Karin kollar med Holmsund brukshundklubb om vi kan hyra deras MH-bana 

inkl. funktionärer, även pris samt om den som vill få sin hund beskriven måste 

vara medlem i SBK. 
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§ 49 Charmören 

 Manusstopp 17/5. 

Styrelsen 2013 uppdateras, var fel i förra numret. 

Om någon är intresserad av FBR så finns mer info i Apportören nr 1 2013. 

 

  

§ 50 Hundmassage  

Lina har inte meddelat kontonummer till klubben. 

Resultatet ej ännu färdigställt, men en gissning är att det gick +/- noll. 

Kursutvärdering ska skickas till deltagarna efter avslutade kurser.  

   

 

§ 51 Jaktträningskvällar 

 V. 25 Karin & Madde, tisdag 18/6 kl. 18.30-20.00 

 V. 26 ? 

 V. 27 Lena & ? 

 V. 28 ? 

 

§ 52 Ansvar 

Ansvar som gäller för de olika aktiviteterna som vi ordnar ska annonseras på 

hemsidan. 

Styrelsen protokollför vem som ansvara för de olika aktiviteterna/kurserna. 

Den ansvarige ser till att hålla koll på hur många som anmält & bekräfta till 

dem att de kommit med (eller inte), skickar karta & övrig info om kursen. 

Ansvarig meddelar i tid att man behöver hjälp & dessa personers namn 

protokollförs. 

Ansvarig för kursen ser till att ta kontonummer el. dyl. till kursledaren samt att 

kommunicera detta till kassören. 

Vi måste vara tydliga med att skriva ut vilka förkunskaper som krävs av 

deltagande ekipage när vi annonserar kurser, (minimikrav). 

Ang. löptikars deltagande på kurser: Vi bollar frågan till Annika Bay att ta 

med till SSRK & se om det centralt finns några regler som även vi bör följa. 

SSRK:s kalender: Anna Forsmark meddelar SSRK:s webba om vi vill ha in 

något i kalendern. 

Anna: finns möjlighet att du själv får tillgång att lägga till aktiviteter i SSRK-

kalendern, utan att gå via webba? 

 

 

§ 53 Flatshowen 

Sponsringen med Royal, klar. 

Madde kollar med Inger-Johanne om hon kan skänka ett presentkort på 

höftledsröntgen. 

Karin kollar med Agria & Folksam om sponsring. 

Madde fortsätter jaga reservdomare om det blir så att Geir-Ove inte kan 

komma. 
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§ 54 Nästa möte 

Nästa möte blir inte ett protokollfört möte utan vi träffas för att packa priserna 

till Flatshowen den 4/6 kl. 18.30, Nydalavägen 12. 

 

§ 55 Mötet avslutas 

 

 

Protokollförare:      Ordförande:    

Karin Lexberg      Sebastian Calleman 

 

 

………………………………………  ………………………………… 

Justerare: 

Madde Mattsson 
 

 

 

…………………………………………......... 


