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DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2019-04-16 
 
Plats: Ica Maxi 
Närvarande: Håkan Örberg, Pia Keyser, Victoria Ekenberg, Rebecka Vahlström 
Frånvarande: Bosse Johansson, Lena Lundmark, Emma Pettersson 
 
 
 
§1. Mötet öppnas – Av vice ordförande Pia Keyser 
 
§2 Justerare utses – Håkan Örberg och Vid protokollet Rebecka Vahlström 
  
§3. Godkännande av dagordning – Godkänd, Poängkampen läggs till i 
dagordningen som en egen punkt. 
 
§4. Föregående protokoll – Godkänd 
 
§5. Kassörens rapport – Budget för Clubshow är godkänd av HS samt att 

kostnader för domarna är inskickade. Resekvitto från fullmäktige är 
fortfarande inte inbetald av HS. Revisionsberättelsen från årsmötet finns hos 
Ewa Wiklund som ännu inte är underskrivna, Kassören inväntar vidare svar. 

 
§6. Sekreterarens rapport – Post från HS, Hs har skickat nya medlemslistor som 
uppdateras allt eftersom det kommer in nya medlemmar. Pia K och Rebecka V har tillgång 
till dessa listor.  
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Frånvarande. Arbetsgruppen för Clubshowen  
har haft ytligare ett möte den 11/4 – 19, Allt flyter på. Idéer till clubshowen är att skaffa en 
Qr-kod till swish vilket kan göra det lättare för både arrangerare och besökare, detta 
förslag kommer tas upp på nästa Clubshow möte. Pia K har gardiner med björkar som vi 
kan ha som fotobakgrund till vinnarna på Clubshowen. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Prova-på kurs viltspår: Styrelsen ringer upp 
Emma P för att bestämma datum. Söndag den 26/5 kommer kursen hållas. Pia har åter 
tagit kontakt med frk norra om att arrangera flatmästerskapet tillsammans? De kommer ta 
upp detta i  deras kommande styrelsemöte och återkomma med svar.  
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Ringträning den 28/4 -19, än så länge är det 
2 stycken anmälda men det förväntas komma ytligare fem stycken deltagare. Styrelsen 
fortsätter att annonsera om det på Facebook-gruppen samt hemsidan. Det kom en fråga 
från hs om vi var intresserade av att utbilda ytligare funktionsbeskrivare. Det tackade vi nej 
till eftersom de vi utbildade sist är ännu ej klara. 
 
§10. Hemsidan – Rebecka V och Emma P är nu administratörer för FRK Umeås 
facebook-grupp. 
 
§11.             Övrigt – inga övriga frågor. 
 
§12.             Poängkampen – Inga aktiviteter är utförda. 
 
§13. Nästa möte – 14/5 - 19, kl 19. Ica Maxi. 



 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
Justerare                                                        Vid protokollet 
 
Håkan Örberg                                              Rebecka Vahlström 
 
 
 
 

 
 
 

Flatcoated retrieverklubben Umeåsektionen 
Styrelsens möten 2019 


