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Plats: 
Möte via Teams 
 
Beslutande:  
Camilla Bäck, Ordförande 
Therese Olander, Vice ordförande 
Kristina Söderberg, Kassör  
Lotta Strauss, Sekreterare 
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig 
Rose-Marie Kullberg Utbildningsansvarig  
Lotta Kalén Ledamot 
Suppleanter: 
Annika Larsson 
Eva Wassberg 
 
Inbjuden: Hans Jarlö för att deltaga under §12 hemsida. 
 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar Hans Jarlö som är klubbens webbmaster 

välkommen. 

 

§ 2 Val av justerare 

Mötet beslutar att Kristina Söderberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att ändra på dagordningen och att §12 hemsida behandlas först 

§ 12 Hemsida och Charmören 
Hans berättar och håller en lektion i Teams för oss. 
Hans tar fram mallar till oss som vi ska använda vid aktiviteter, detta för att säkraupp att rätt 
information kommer Hans tillhanda. Vi tittar över hemsidans layout tillsammans. Hans ska 
undersöka vart vi kan ha en bildbank som vi alla kommer åt. Bilder som ska in i bildbanken 
vill Hans ha via mail. Hans lämnar mötet. 
 
Lotta S går igenom materialet som är inskickat från oss till Charmören. 
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 § 4 Föregående protokoll  

Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll 

 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post  

Genomgång av inkomna skrivelser från HS. 

Medlemsantalet ökar fortsatt i vår sektion.  

De personer som FRK Östra ville nominera till Hamiltonplanketten samt SSRK Hederpris 

uppfyllde inte kriterierna. 

 

§ 6 Aktivitetslista 
- Provmedlemskap  
- Namnbrickor. Lotta K har färdigställt namnbrickor som vi i styrelsen kan ha vid klubbens 

aktiviteter. 
 
 
§ 7 Ekonomi 
Stabil ekonomi. Genomgång av de olika aktiviteternas utfall.  
 
 
§ 8  
Utställningssekreterarens rapport 
Utställning 7 november i Haninge Hundhall ställdes in efter de strängare Covid 19 
restriktionerna. Anmälningsavgifterna återbetalas och vi behövde inte betala hyran för 
hallen. 
Sanna Alatalo kan vara domare vid nästkommande utställning. 
 

Rasklubbar kan under Covid-19 tiden anordna exteriörbedömningar, Lena B och Lotta S tar 

reda på mer om detta. 
 
§ 9 
Jaktprovssekreterarens rapport 
 
De praktiska jakterna som erbjudits medlemmarna har varit lyckade. Detta hoppas vi 
kommer att finnas möjlighet till även nästa år. 
 Förslag att ha en arbetsgrupp för samordning av denna aktivitet. 
 
Jägarexamen kommer att genomföras med start 31 januari. 
 
Vilt finns i frysarna för hela 2021. 
 
Förslag på aktiviteter som digitala föreläsningar och frågesport för våra medlemmar 
presenteras  
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§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
 
Viltspårkurserna är avslutade och har varit uppskattade.  Nya kurser planerade inför våren. 
 
FB-R rosetter inköpta.  Ny testledare ska utbildas.  
 
 
§ 11 Flattfestivalen 
Flattfestivalens planering är pågående.  
 
§ 13 Övriga frågor 
Årsmötesplanering påbörjas. 
 
Uppfödarträff är under planering med föreläsning.  
 
 
§14 Nästa möte 
Nästa möte blir 16 december via teams inför budgetplanering 2021. 
 
 
§15 mötets avslutande 
Ordförande tackar för ett bra möte och förklara mötet avslutat 
 

 

 

 

 

Justeras     

 

-----------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Camilla Bäck     Kristina Söderberg 

Ordförande    Justerare 

 

 

Sekreterare 

 

------------------------------------------- 

Lotta Strauss 
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