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Plats:  
Upplands Väsby, Camilla Bäck 
 
Beslutande:  
Camilla Bäck, Ordförande 
Therese Olander, Vice Ordförande 
Kristina Söderberg, Kassör  
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig  
Rose-Marie Kullberg, Utbildningsansvarig  
 

Suppleanter: 
Ute Backteman  
Lotta Kalén 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Lotta Strauss 
Ej närvarande:  
Valberedningen: 
 

§1 Mötets öppnande 
 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
 

Mötet beslutar att Lotta Kalén jämte ordförande ska justera dagens protokoll. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
§4 Föregående protokoll  
 

Mötet beslutar att med godkännande lägga föregående protokoll, från styrelsemötet 2019-10-01, till 
handlingarna. 
 
§5 In- och utgående skrivelser/post 
 

Ingen in- och utgående post att gå igenom. 
 
§6 Aktivitetslista 
 

Genomgång och uppdatering av aktivitetslista. 
 
§7 Ekonomi 
 

Genomgång av klubbens ekonomi där vi ser ett positivt resultat för 2019. Aktivitets ansvariga ska 
inkomma med budget för 2020 snarast.  
 
§8 Rapport från utställningssekreterare 
 

Höstens utställning gav ett ökat antal deltagare. 
Till våren 2020 planeras föreläsning om rasens historia kombinerat med trim- och handlerkurs med 
Ragnhild Ulin. 
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En vårutställning planeras in efter kursen.  
En höstutställning planeras in. 
Anmälningsavgiften till utställningarna kommer vi höja till 250: - i linje med övriga sektioners och 
rasklubbars anmälningsavgift från 1 jan 2020.  
 
§ 9 Rapport från Jaktprovssekreterare 
 

Ett vår WT planeras till april 2020 
B-prov Nybörjarklass planeras till våren. 
B-prov Elit på vilt planeras till hösten 2020. 
Valpkurs med Lena Karlsson är inbokat i söderort till våren. 
 
§10 Rapport från Utbildningssekreterare  
 

Kurs/internat är planerat till våren. 
FB-R planeras ett till våren och ett till hösten.  
Inofficiellt B-prov i maj/juni. 
 
§11 Flattfestivalen 
 

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med Flattfestivalen 2020. 
 
§12 Charmören och hemsidan 
 

Annonsmaterial är inskickat till Charmören.  
En arbetsgrupp är skapad för att ta hand om hemsidan.  
 
§13 Övriga frågor 
 

Sektionsmötet är den 16 februari på Ekensdal i Nacka. Efter mötet bjuder klubben alla medlemmar 
på något gott att äta.  
En dator till behövs i klubben regi, Kristina och Lotta K tittar på olika alternativ  
Arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med våra medlemmar/medlemskap 
 
§ 14 Nästa möte 
 

Telefonmöte den 7 januari 2020 kl.18 
 
§ 15 Mötet avslutas 
 

Vid protokollet: 
 
_______________________________ 
Therese Olander 
Sekreterare 

 

Justeras: 
 
_______________________________  ____________________________ 
Camilla Bäck    Lotta Kalén 
Ordförande    Justerare 


