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DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2019-03-26 
 
Närvarande: Emma Pettersson, Lena Lundmark, Victoria Ekenberg, Rebecka Vahlström 
 
Frånvarande: Håkan Öberg, Bosse Johansson, Pia Keyser 
 
 
 
§1. Mötet öppnas – Av Lena Lundmark  
 
§2 Justerare utses – Victoria Ekenberg och Vid protokollet Rebecka Vahlström 
  
§3. Godkännande av dagordning - Godkänd 
 
§4. Föregående protokoll – Revisionen är ännu inte påskriven av revisorerna. När 
det är underskrivet ska det skickas till kassören. Vid nästa styrelsemöte ska det tas upp 
om att ev starta ett allround pris.  
 
§5. Kassörens rapport - Frånvarande 
 
§6. Sekreterarens rapport – Labradorklubben Västerbotten tog kontakt och fråga 
om vi kunde annonsera om deras föreläsning, ämne: Att jobba med stress och hund. Som 
de kommer hålla den 10 april. Styrelse godkände deras förfrågan och vi kommer 
annonsera på hemsidan. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Arbetsgruppen för Clubshowen 2019 har haft 
ytligare ett möte den 18/3-19 och allt går framåt. 
 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Frånvarande 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Frånvarande. Den 28/4 kommer det anordnas 
en utställningsträning med Lena Hägglund som kursledare. Plats: Umestans parkering. 
Anmälningsavgift 50 kr, sista anmälningsdag 24 april. Det kommer också anordnas en 
Prova-på viltspårskurs på våren och en prova-på apporteringskurs under hösten. Datum ej 
bestämda ännu, utbildningsansvariga ska kolla närmre på datum så inget kolliderar med 
andra aktiviteter. 
 
§10. Hemsidan – Det har nu lagt till ett galleri på hemsidan, där bilder från 
aktiviteter och medlemmar kommer läggas upp. Sidan för medlemskap har gjorts om så 
rätt pris samt länken till att ansöka om medlemskap är rätt.  
 
§11.            Fullmäktige – dag 1 sektionsmöte: Det som togs upp under dagen var hur 
man kan få upp medlemsantalet. En sak som togs upp för att engagera sektionerna var 
poängkampen. Poängkampen går ut på att man får poäng för de aktiviteter en sektion 
anordnar och den sektion som samlat på sig flest poäng i slutet av året vinner ett pris. Det 
diskuterades även om att ändra inbetalningskortet eftersom det inte står tydligt för 
medlemmarna att det är till FRK de betalar in till.   
 
Uppfödarpaket var även en sak som togs upp. Detta innebär att nya valpköpare får gratis 
medlemskap i ett år.  



 
Dag 2: fullmäktige – Dagen började med prisutdelning. Det blev även ett byte i styrelsen, 
en ny jaktansvarig utseddes samt en helt ny valberedning. Sedan pratade avelsrådet om 
statistiken på HD/ED röntgen, vilket har blivit lite sämre genom åren. Detta beror på olika 
faktorer bland annat att det är färre hundägare som röntgar sin hundar. 
 
Motionerna.  
Gemensam profil: motionen avslogs men en arbetsgrupp kommer tas fram för vidare 
utredning inför nästa årsmöte.  
Tillåt nordiska jaktprovsmeriter i elitklass: Motion avslogs.  
Förändring av vandringspriset årets flat: Motion avslogs. 
Utländska jaktmeriter för vandringspriser: Motion avslogs. 
 
Proposition. 
Styrelsen utser inom elelr utom sig kassör och sekreterare: bifalles.  
Justerad poängberäkning för vandringspriset årets falt: bifalles.  
Höjd medlemsavgift för fullbetalande medlem: bifalles, i samband med detta togs frågan 
upp om högre sektionsbidrag men frågan togs inte vidare. 
 
12               Övrigt – Namnbyte från FRK Umeå till FRK Västerbotten: Rebecka V har tagit 
kontakt med HS och inväntar svar från dem om hur man ska gå till väga. 
                     
Mejl utskick till medlemmar: Håkan Ö har skrivit ihop ett brev som kommer skickas ut till 
medlemmarna i sektionen. Styrelsen har under mötet renskrivit brevet och det kommer 
skickas ut om några dagar. 
 
§12. Nästa möte – 16/4-19, Ica maxi kl 19. 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
Justerare                                                        Vid protokollet 
 
Victoria Ekenberg                                           Rebecka Vahlström 
 
 
 
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen 
Styrelsens möten 2019 


