
Mötesprotokoll FRK/Östra 2018-01-23 

Telefonmöte: 

Närvarande: Tina Engström, Camilla Bäck, Annika Sjöblom, Sophia Hallström, Pehr Söderman, 

Lotta Strauss, Karin Wallén. Saknas: Geir-Ove Andersen. 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Val av justerare 

Lotta väljs att jämte ordförande justera protokollet. 

  

§3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

 

§4. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. Sedan protokollet skrevs har vi fått ändra plats för Årsmötet 

till Väsby Brukshundsklubb. Bytet av plats är annonserat på hemsidan och på Facebooksidan.  

 

§5. Inkommande och utgående skrivelser 

Från HS med en varning om bedrägerier via nätet. Vi har också fått ett sådant bluffmail men vår 

skarpsynta kassör genomskådade detta. 

Ett företag i Litauen har sänt oss reklam angående försäljning av prisrosetter. 

HS har också skickat mail angående nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. 

Man uppmanar klubbarna att se över hur man lagrar personuppgifter. SKK kommer att 

tillhandahålla hjälp i form av nyhetsbrev och informationsfilmer. 

 

§6. Genomgång av aktivitetslista 

Aktivitetslistan gås igenom och justeras. 

 

§7. Skattmästarens rapport 

Revisorerna är klara med sitt revisionsarbete och klubben har fått godkänt av dem.     
Plusgirokontot som skaffades till Flatmästerskapet finns kvar pga att det fanns betalningar som 
inte hann utföras innan årsskiftet. Detta gjorde att Annika var tvungen att betala kontoavgiften 
för 2018. Den styrelse som väljs vid årsmötet 13/2 2018 får ta ställning till om kontot ska 
avvecklas.  
Mötet går igenom budgetförslag och lägger budget för 2018.  
 
§8. Utställningssekreterarens rapport 

Då det tyvärr varit väldigt få anmälda till vårens utställningar de senaste åren väljer vi att endast 

planera för två utställningar 2018. En i samband med Flatfestivalen och en i höst. Till våren 

planerar vi någon annan form av sammankomst för våra medlemmar. Ex på detta kan vara 

ringträning, trimutbildning, valputställning, promenader etc.   

  

 



 

§9. Jaktprovssekreterarens rapport 

Vi diskuterar återigen domararvoden. FRK Östra anser att det ska finnas en policy från HS 

angående om man ska betala funktionärer vid inofficiella arrangemang. Man bör då även fundera 

över VEM som ska få betalt, är det viktigare med domare än skyttar, kastare, provledare etc  

Camilla presenterar ett budgetförslag för apporteringskursen 5-6 maj. Vi föreslår att man även ska 

lägga till åhörarplatser. 

WT den 15 april kommer att gå på Kiplingeberg. Markägaren vill ha 75 kr/ startande ekipage och 

därför höjs startavgiften till 300 kr. 

Det behövs nya apporter och Camilla får i uppgift att inhandla 70 st.  

Den 20 februari kommer det första mötet för den blivande Jaktkommittén att vara.  

 

§10. Utbildningssekreterarens rapport 

Tackträningen, för dem som varit heldagsfunktionärer på FM, blir på Träskaten 7/4 och 14/4 (en 

halvdag/funktionär inkl lunch). Sophia håller på att sammanställa logistiken kring det hela.   

 

§11. Flatfestivalen 

Flatfestivalen läggs åter in i Verksamhetsplanen för nästa år. Tanken är att den ska genomföras 

någon gång under sensommaren. 

 

§12. Information; Hemsidan och Charmören 

Material till Charmören är insänt. 

Ny webmaster är tillfrågad. 

 

§13. Övriga frågor 

Vi sammanställer Verksamhetsplan för 2018. 

Gunilla Lefwert har tackat ja till att vara ordförande på årsmötet. Hon kommer också att inleda 

med en liten föreläsning om FBR.  

 

§14. Nästa möte 

Blir på årsmötet den 13 februari.  

 

§15. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

…………………………………………………….. 

Karin Wallén 

 

Justeras: 

 

……………………………………      ………………………………………                   

Lotta Strauss    Tina Engström 


