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FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FRK Östra  Sammanträdesdatum: 2019-03-20 

 

 

Plats:  
Telefonmöte 
Beslutande:  
Camilla Bäck  Ordförande 
Therese Olander,  Vice ordförande 
Kris�na Söderberg,  Kassör  
Lo�a Strauss,  Sekreterare 
Camilla Bäck,  Jaktansvarig  
Lena Broms,  Utställningsansvarig  
Rose-Marie Kullberg,  Utbildningsansvarig 
Suppleanter: 
Ute Backman 
Lo�a Kalén 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  
 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§ 2 Val av justerare 
Mötet beslutar a� Rose-Marie Kullberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar a� fastställa dagordningen  
 
§ 4 Föregående protokoll  
Mötet beslutar a� med godkännande lägga föregående protokoll �ll handlingarna 
 
§ 5 In- och utgående skrivelser/post 
Therese Olander redovisar inkommande post angående utbildning av F-BR funk�onärer. 
Det finns möjlighet a� dela ut en rose� �ll deltagarna e�er u�örd beskrivning. Therese ��ar vidare 
på de�a. 
 
§ 6 Aktivitetslista 
 Ak�vitets listan gås igenom 
 
§ 7  Skattmästarens rapport 
Kris�na Söderberg ger oss en uppdatering av ekonomin.  
 
§ 8  
Utställningssekreterarens rapport 
Lena har blivit kontaktad angående en lokal för utställning i Heby/Håbo. Lena införskaffar mer 
informa�on angående de�a. 
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FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FRK Östra  Sammanträdesdatum: 2019-03-20 

 
 
§ 9 Jaktprovssekreterarens rapport 
Camilla, Therese och Kris�na åker och gör provupplägg på Kiplingeberg 24/3 inför WT. 
 
Apportera för Livet; Sex stycken funk�onärer per dag är klara.  
Beslut tas; a� klubben betalar för lunch för domare och funk�onärer på rutan där häl�en av 
kostnaden för maten går �ll Apportera för Livet. 
 
 WT för fla�ar med sek�onsmästerskap för FRK Östra kommer a� ske på Fla�es�valen 3-4 augus�. 
 
§ 10   Utbildningssekreterarens rapport 
 Gunilla ska återkomma med datum för FBR så snart det finns funk�onärer för e� innan sommaren 
och e� e�er sommaren 
 
§ 11 Flattlägret 
Genomgång av deltagarlistor och prak�ska frågor runt evenemanget. 
 
§ 12 Hemsida och Charmören 
Lo�a Kalén ger oss en genomgång av hur vi ska hantera hemsida och � inom styrelsen. 
Vi beslutar a� ordförande tar emot all inkommande mail/post. Skickar sen vidare �ll den det berör 
inom styrelsen. 
Manusstopp Charmören är 17maj. Informa�on angående Fla�es�valen ska skickas in då.  
 
§ 13 Övriga frågor. 
Diskussion angående reseersä�ning �ll funk�onärer och styrelseledamöter Camilla Bäck har 
undersökt hur de�a ska hanteras. 
Vi beslutar a� reseersä�ning EJ utgår om annat ej anges. De�a ska stå tydligt på vår hemsida. 
Inom styrelsen ska vi kontrollera hur mycket vi kör �ll och från evenemang och diskutera de�a vidare i 
slutet av året. 
 
FRK sek�onsdag har gå� av stapeln. Camilla ger oss en sammanfa�ning vad som avhandlades. 
 
§ 14 Nästa möte 
Nästa möte 22 april kl 14 hemma hos Camilla Bäck. 
 
§ 15 Mötet avslutas 
Camilla Bäck tackar för e� bra möte och förklarar mötet avslutat  
 
Vid protokollet 
 
_______________________________ 
Lo�a Strauss 
Sekreterare 
 
Justeras:  

_______________________________                ____________________________ 
Camilla Bäck                Ute Backteman 
Ordförande               Justerare 
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