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DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2019-01-24 
 
Närvarande: Pia Keyser, Lena Lundmark, Victoria Ekenberg, Rebecka Vahlström 
 
Frånvarande: Håkan Öberg, Bosse Johansson 
 
 
 
§1. Mötet öppnas – Av viceordförande Pia Keyser 
 
§2 Justerare utses – Victoria Ekenberg, Vid protokoll Rebecka Vahlström 
  
§3. Godkännande av dagordning - Godkänd 
 
§4. Föregående protokoll – skjuts upp till nästa möte 
 
§5. Kassörens rapport - Frånvarande 
 
§6. Sekreterarens rapport – Fullmäktige 16-17/3, Invänta information från HS om 
anmälningsdatum samt kolla upp vilka som kan åka.  
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Det är i full fart med clubshowen. Det hölls ett 
möte den 10/1 2019 och det kommer hållas ytligare ett möte den 11/2-19. Hemsidan för 
clubshowen är nästan klar när det sista är fixat så kommer HS meddelas och annonseras 
ordentligt.  
 
FRK HS kommer att ordna så att någon kommer komma upp på clubshowen och ta 
blodprov inför de olika forskningsstudierna som pågår just nu för flat. Det kommer även va 
öppet för folk runt i kring umeå som inte deltar på utställningen. Detta kommer att 
annonseras om i PM och på websidan. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Tidigare pratat om att anordna ytligare en 
prova-på-kurs(viltspår), kommer eventuellt hållas söndag 19 maj 2019. En exteriörkurs 
med Lena H disskuterades om att anordna inför clubshowen, datum för det kommer 
eventuellt bli den 28/4, datum och likande ska kollas först upp med instruktör Pia K fråga. 
Det diskuterades även om en prova-på-kurs i WT på hösten 2019? Det nämndes också 
om en eventuell fortsättningsutbildning inom FBR? 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Inget att rapportera. 
 
§10. Hemsidan – Inget nytt inkommet. Ska fixa så våra stadgar kommer ut på 
hemsidan samt tidigare protokoll som är justerade. Fått ut info på årsmötet på hemsidan & 
Facebook. Har haft problem med att få upp annonsen om clubshowen på FRK Umeås 
hemsida men detta ska ordnas också. 
 
§11.            Årsmöte – Plats bokad och klart. Det sista som ska ordnas är dokumenten. 
Det sista dokumenteen som ska fin justeras är verksamhetsberättelsen samt 
årsredovisningen som ordnas av kassören. Pia skriver ut 10 exemplar av samtliga 
dokument. Umemyggan är även ansökt och ordnad, inga championat tallrikar har det 
ansökt om i år.  
 



Valberedning – Lena Hägglund är sammankallande och hon ska fråga vidare om ytligare 
medlemmar till valberedningen, Pia K påminner henne.  
 
Pia K kommer att pratar om hundens domesticering innan mötet. 
 
Fika: Emma Bakar, Victoria ordnar med kaffe, tee och mjölk.  
 
§12. Nästa möte – Årsmöte 3/2-2019 kl 14, Holmsunds Brukshundsklubb 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
Justerare                                            Vid protokollet 
 
Victoria Ekenberg                                Rebecka Vahlström 
 
 
 
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen 
Styrelsens möten 2018 


