
DAGORDNING STYRELSEMÖTE  
Organisationsnummer 894 003-5168 

 
 

DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2018-04-16 
 
Närvarande: Pia Keyser. Lena Lundmark, Bosse johansson, Håkan Öberg, Emma 
Pettersson, Rebecka vahlström 
 
Frånvarnade: Victoria Ekberg 
 
 
§1. Mötet öppnas  
 
§2 Justerare utses – Pia Keyser, Rebecka V vid protokollet 
  
§3. Godkännande av dagordning - Godkänd 
 
§4. Föregående protokoll – Skjuts upp till nästa möte 
 
§5. Kassörens rapport – Inget nytt att rapportera, räkningar utbetalade och 

inskickat till hs. Kassören ska ordna en budget till flatshowen. 
 
§6. Sekreterarens rapport – Inget att rapportera. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport – 
 
Flatshowen- datum, tid, plats & domare fixat. Annons ska ut på hemsidan med ett 
anmälningsformulär. Aktivitet, apporteringstävling, utöver utställningen hade vi tänkt köra 
igen. Arbetsuppgifter utdelade mellan styrelsemedlemmarna. 
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Jaktträningskvällar i samarbete med SSRK 
kommer Umeå sektion hålla under juni månad.  
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Exteriörkursen vi planerade att arrangera blev 
inställd pga för få deltagare, planerar att göra ett nytt försök till vintern. Diskuterades 
eventuell ringträning till våren -19.  
 
F-BR utbildning(funktionärer) kommer att arrangeras. Datum 14/5 & 27/5 mer information 
kommer läggas upp på hemsidan.  
 
Mentalitet kurs- Utbildningsansvarig kommer kolla upp i fall vi kan få någon att komma och 
tala om hundars mentalitet. 
 
§10. Hemsidan – Inget nytt att rapporetar. Information om Flatshow, FB-R samt 
jaktträningskvällarna kommer komma upp på hemsidan & facebook sidan.  
 
§11.            Övrigt: Pratades om vad som togs upp på Fullmäktige- och sektionsmötet. Info 
om FB-R + jaktprovs statistik talades det bland annat om. Minskade starter i jaktprov för 
flat och vad som orsakar det men även hur man kan ändra och få fler starter. Diskuterades 
även i grupp om flat klubbens visioner och om vad vi vill åstadkomma. 
 
Motion till Hs angående Gen-test blev nedröstat. 
 
§12. Nästa möte –  måndag 4/6-18 kl 19 



 
§13. Mötet avslutas. 
 
Pia Keyser                                          Rebecka Vahlström 
 
Justerare                                            Vid protokollet 
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