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Närvarande: Pia Keyser, Bosse Johansson, Rebecka Vahlström, Emma Pettersson, 
Viktoria Ekenberg, Lena Lundmark 
 
Frånvarande: Håkan Öberg 
 
 
§1. Mötet öppnas  
 
§2 Justerare utses – Viktoria E & Rebecka W vid protokollet 
  
§3. Godkännande av dagordning – Godkänd  
 
§4. Föregående protokoll – Godkänt föregående samt protokollet innan det. 
 
§5. Kassörens rapport - Frånvarande 
 
§6. Sekreterarens rapport – Inga inkomna mejl. Fortfarande inget svar om gdpr 
från hs om hur vår sektion bör tänka med tex protokoll. Inget svar om ev funktionärer på 
jaktträningskvällarna i juni men kommer fortsättas att kolla intresse.   
 
§7. Utställningsansvariges rapport – För få anmälda till flatshowen för tillfället, ska 
kolla runt och se om vi kan få in fler anmälningar annars kommer Flatshowen ställas in. Vi 
behöver minst 25 vuxna hundar för att kunna genomföra showen. 
 
Golden klubben frågade om FRK Umeå har intresse för att göra en Openshow 
tillsammans, en helg med utställning & jaktprov. Men innan något bestäms kommer det 
kollas om omfattningen till detta, hur mycket jobb kommer detta innebära eftersom vi 
arrangerar Clubshowen samma år.  
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport –  
 
Jaktträningskvällarna – Pia K & Eva W kan hålla i första tillfället, tors 7/6 kl 18.30 i 
Hamptjärnstugan. Håkan Ö & Bose J kan torsdag 14/6 kl 18.30. Emma P & Lilijan kan 
hålla i måndag den 18/6 kl 18.30. Lena L & Viktoria E kan onsdag 27/6 kl 18.30, inkommer 
med plats.  
 
§9. Utbildningsansvariges rapport –  
 
FB-R, Utbildningen har genomförts med först en teorikväll och en praktisk dag. Allt som allt 
en bra och lärorik utbildning. HS har skickat post och frågat om hur många funktionärer, 
beskrivare & testledare vi har samt om det finns intresse att utbilda mer. För tillfället har vi 
tre aktiva funktionärer men inga testledare eller beskrivare. FRK Umeå står gärna som 
arrangör för ytligare utbildningstillfällen för testledare & beskrivare, om vi inte behöver stå 
för kostnader runt detta. 
 
Om intresse finns så kommer det ev att hållas i ett BPH föredrag. Detta kommer att kollas 
närmare på om man kan anordna detta och söka ev bidrag för att kunna genomföra.  
 



§10. Hemsidan – inget nytt att rapportera. Det kommer läggas ut blänkare på 
sektionens hemsida, facebook-sida samt ssrk FB-sida om tid, plats och datum för 
jaktträningskvällarna. Blänkare om mer sökande till flatshowen kommer också läggas ut 
 
§11.             Övrigt – Flatmästerskapet, Det har blivit förfrågat om ett ev samarbete med 
FRK norr att anordna detta. Men om FRK Umeå ska hålla i detta måste det kollas upp mer 
om omfattning, hur mycket jobb detta kommer innebära och framförallt vars det kan hållas 
mm.  
 
§12. Nästa möte – 28/8-18, kl 19 Ica maxi. 
 
§13. Mötet avslutas. 
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