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Plats: 
Möte via Zoom 
 
Beslutande:  
Camilla Bäck, Ordförande 
Therese Olander, utbildningsansvarig 
Kristina Söderberg, Kassör  
Lotta Strauss, Sekreterare 
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig 
Suppleanter: 
Lotta Kalén 
Emma Johansson 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare 

Mötet beslutar att Kristina Söderberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen. 

 
 § 4 Föregående protokoll  
Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll. Mötet 210217 var ett möte för genomgång 
inför årsmöte. 
 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post  

FRK Östra har vunnit HS poängkamp och vi har ökat medlemsantal till 618.  

En motion angående införa officiell status på WT är utskickad från HS. Styrelsen anmodas att 

läsa igenom denna. Diskuteras vid nästa möte. 

 

 

 

§ 6 Aktivitetslista 
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Inget  att ta upp  

 
 

§ 7 Ekonomi 
En stark ekonomi i FRK Östra. 

Genomgång av åtgärder att fördela överskottet. Förslag; en gratis träningar till våra 
medlemmar, subventionera aktiviteter på Flattfestivalen, hyra ett förråd för föreningens 

tillhörigheter,reseersättning för aktivitetsansvariga ska tas ut, fler föreläsningar för våra 
medlemmar, ersättning till den som har frys för föreningens vilt hemma.  

Undersöka vilken kassabuffert som vi bör ha. 
 

 
§ 8  

Utställningssekreterarens rapport 
Exteriörbedömningar är planerad nu i april och en är genomförd i mars. Förslag på 

ringträning innan. Therese undersöker möjligheten. 
Tilde Udin får frågan att genomföra webinar om handling. 

 
§ 9 
Jaktprovssekreterarens rapport 
WT genomförs den 13 samt 14 maj. 
FRK bör ha ett gemensamt pris på anmälningsavgifter. ??? 
Vilt finns nu i föreningens frysar, 
 

§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
Att genomföra BPH finns i planeringsfas. 

Kurser kommer att genomföras på Gålö 15-16 maj. 
Förslag att genomföra en ” slyngelkurs” med Jessica Westblad 

 
§ 11 Flattfestivalen 

Flattfestivalens planering pågår i arbetsgruppen. 
De instruktörer som har egna företag får komma in med offert ang omkostnader och arvode 

samt hur nära inpå vi kan avboka.  
Therese Olander ansluter till planeringsgruppen.  
 
§ 12 Hemsidan och Charmören 
Nästa nummer av Charmören utkommer 22/6. Manusstopp 17/5. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Ett arbetsdokument om arbetsordningen inför F-BR kommer att finnas på Google Drive. 
En arbetsgrupp för uppfödaraktiviteter ska skapas. 
 
Beslut tas att höja avgiften för F-BR med 10:- då SKK stambokföringsavgift ökat med 
motsvarande summa. 
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§14 Nästa möte 
Nästa möte blir ett arbetsmöte 210411 

Nästa styrelsemöte 210525 kl 18.30 
 

 
§15 mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett bra möte och förklara mötet avslutat 
 

 

Justeras     

 

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

Camilla Bäck     Kristina Söderberg 

Ordförande    Justerare 

 

 

Sekreterare 

 

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

Lotta Strauss 

 

 

 

 

 

 

 


