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DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2018-12-12 
 
 
Närvarande: Lena Lundmark, Pia Keyser, Emma Pettersson, Rebecka Vahlström 
 
Frånvarande: Håkan Öberg, Bosse Johansson, Viktoria Ekenberg 
 
 
§1. Mötet öppnas  
 
§2 Justerare utses – Lena Lundmark & Rebecka Vahlström(Sekreterare) 
  
§3. Godkännande av dagordning - Godkänns 
 
§4. Föregående protokoll – Godkänns 
 
§5. Kassörens rapport – Ej Närvarande 
 
§6. Sekreterarens rapport – Huvudstyrelsen har börjat skicka ut sina 
styrelseprotokoll till sektionerna, Sekreteraren undrar om övriga styrelsemedlemmar vill få 
dessa protokoll vidarebefordrade till dem vilket tackades ja till.  
 
Huvudstyrelsen vill också att sektionerna ska skicka in sina protokoll efter de haft sina 
möten. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Planeringsmöte inför Clubshow är gjort, det 
hölls den 19/11-18. Nästa möte kommer hållas i den 10/1-18. Den officiella hemsidan för 
Clubshow behöver ordnas Lena kommer ta kontakt med någon som kan hjälpa till att få till 
den officiella annonsen. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport –  
 
Prova-på-dag med spårträning hölls den 7/10-18 och den gick utmärkt. Det blev 
sammanlagt 10 hundar. 8 flattar, 1 labbe och en 1 golden. Det var väldigt uppskattat och  
deltagarna frågade om det kommer anordnas fler liknande prova-på-dagar framöver. Vi i 
styrelsen kommer reflektera & spåna om en ytligare viltspårskurs kan göras samt 
eventuellt en prova på dag med apportering till höst 2019.  
 

- Pia har blivit kontakta från HS för att se om vi kan hålla flatmästerskapet ett år 
tidigare än planerat pga Värmlands sektionen hoppar av. Styrelsen beslutar att vi 
inte kan arrangera detta pga att vi kommer hålla i Clubshowen och det blir för tätt 
inpå varandra. Pia Meddelar HS om detta beslut. 

 
§9. Utbildningsansvariges rapport –  
 
Det disskuterades om att hålla i en ringträning och/eller exteriörkurs i April med eventuellt 
Lena H eller Lena L inför Clubshowen. Vi tittade på datum och det bestämdes preliminärt 
den 28 april 2019. Pia K frågor om det går att hålla till på Lobohallen. Om Lobohallen inte 
skulle fungera så pratades det om att vi kunde vara på Pia K:s jobb eller på Djurkliniken i 
Umeå. 
 



§10. Hemsidan – Inga nyheter. Det ska läggas ut blänkare på förstasidan om 
ansökan till Umemyggan & tenntallrikar. 
 
§11.            Årsmöte – Datum är bestämt, det blir den 3/2 -2019 kl 14.00 på Holmsunds 
brukshundklubb. Lena L kontaktar Holmsunds brukshundsklubb om bokning av lokal.  
 
- Det ska ut på hemsidan & FB med datum mm för årsmötet.  
 
- Pia skriver ut alla papper som behövs till årsmötet. Rebecka V ordnar med 
verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, dagordning för årsmötet, dagordning för 
konstituerande mm. Rebecka lägger ut verksamhetsberättelsen på Google drive så 
styrelsemedlemmarna kan fylla i sin del. Håkan Ö ordnar med årsredovisningen, påminna 
revisorer om att göra sin del inför mötet.  
 
-Aktiviteter som kan hållas under årsmötet. Pia kan hålla sin domesticerings utbildning. 
Det pratades också om ”Do as i do” kurs, freestyle, Healwork. Pia ska kolla upp hur det ser 
ut med kurshållare för någon av dessa aktiviteter. 
 
- Fika: Emma P kan baka, Mejl kontakt mellan styrelsemedlemmarna om vem som fixar 
med kaffe och liknande.  
 
 
§12. Nästa möte – 24/1 2019, kl 19.00, Ica Maxi. 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
 
Justerare                                            Vid protokollet 
 
Lena Lundmark                                   Rebecka Vahlström 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen 
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