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FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FRK Östra  Sammanträdesdatum: 2018-10-27 

 

 

Plats:  
Scandic Star Sollentuna 
 
Beslutande:  
Håkan Eriksson  Ordförande 
Sophia Zerguerras-Hallström,  Vice ordförande 
Kris�na Söderberg,  Kassör  
Lo�a Strauss,  Sekreterare 
Camilla Bäck,  Jaktansvarig  
Lena Broms,  Utställningsansvarig  
Geir-Ove Andersen,  Utbildningsansvarig 
Suppleanter: 
Therese Olander 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
 

§ 2 Val av justerare 
Mötet beslutar  a� Kris�na Söderberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar  a� fastställa dagordningen  
 

§ 4 Föregående protokoll  
Sekreteraren föredrog protokoll från styrelsemöte 2018-08-20 
Mötet beslutar  a� med godkännande lägga protokollet �ll handlingarna. 

Styrelsen mö�es 2018-10-10 då vi gick igenom respek�ves ansvarsområde. Diskussioner runt 
styrelsens fram�da arbete. 

Beslut togs a� inköpa 10 stycken ” Föreningsteknik” böcker från SKK. Boken ska kunna användas i vårt 
styrelsearbete och inför föreläsningen om föreningsteknik.  
 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post 
Lo�a Strauss föredrar ärendet. 
E� flertal mail har inkommit från HS.  

Mallar för a� användas i vårt styrelsearbete. Disciplinärende för kännedom. Distansutbildning i 
föreningsteknik. Brev och beslut angående omkons�tuering av styrelsen. Inbjudan �ll SKK CUA 
utbildning. SSRK instruktörsutbildning. Informa�on från HS SSRK.  
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FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FRK Östra  Sammanträdesdatum: 2018-10-27 

Informa�on angående vårt deltagande på Rasklubbstorget under Stockholms Hundmässa i december 
i år. 

 
§ 6 Aktivitetslista 
Sekreteraren föredrar ärendet. 
Förfrågan från ”Apportera för livet” 1-2 juni 2019 a� ansvara för en tävlingsruta.  
FRK Östra kommer a� göra de�a. Camilla Bäck kommer a� hålla oss uppdaterade och planera för 
funk�onärer etc.  
Uppgi� om a� Royal Canin inte kommer a� sponsra FRK 2019. Vad innebär de�a för oss? 
Sophia Zerguerras-Hallström undersöker de�a �ll nästa styrelsemöte. 
 
 
§ 7 
Skattmästarens rapport 
Kris�na Söderberg har lagt rapport angående ekonomiska läget på FRK Östra Google Drive sida. 
Ger oss en kortare version idag. Våra ak�viteter hi�lls har uppvisat posi�vt resultat.  
 
§ 8  
Utställningssekreterarens rapport 
Beslutsunderlag framlagt a� få sälja/ge bort våra tre gamla tält. 
Beslut taget  a� sälja/ge bort tälten. 
Beslutsunderlaget innefa�ar även inköp av nya sk. Pop-Up tält.  
Beslut taget  a� två tält får inköpas för max 5000:- . 
Lo�a Strauss undersöker marknaden och möjlighet a� få tälten sponsrade. 
 
§ 9 
Jaktprovssekreterarens rapport 
Förfrågan från SSRK Östra   a� ansvara för en ruta på Tullgarn   i tre dagar 24-27 maj 2019. 
Camilla Bäck har kontaktat FRK Bergslagen om de vill hjälpa �ll. Förslag a� ta kontakt med FRK 
Östergötland också. 
Beslut taget  a� ansvara för en ruta på Tullgarn . 
 
Jaktlydnadskurs med Anita Norrblom som instruktör erbjuds medlemmarna i höst.  
Beslutsunderlag a� vi erbjuder medlemmarna jaktlydnadskurs 5 �llfällen om en �mme i 
januari/februari 2019 . 
Beslut taget. 
 
Funk�onär på FRK Östras ak�viteter. 
Vi behöver en tydlighet i vad som gäller när man är funk�onär/medhjälpare på våra ak�viteter. 
Beslut taget  a� funk�onär en heldag får en gra�s anmälan/start på ak�vitet i FRK Östras regi som 
gäller 1 år samt lunch denna dag.  A� dessa regler finns a� läsa på vår hemsida. A� vi för en lista på 
funk�onärer. 
 
§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
 
Den planerad trimkursen blev inställd pga för få anmälda. 
 
F-BR är en ak�vitet som många medlemmar anmäler sig �ll. Fler prov skulle kunna arrangeras men 
det saknas funk�onärer. SSRK har utbildning för funk�onärer. Lena B och Kris�na S är intresserade a� 
deltaga i denna utbildning och ska undersöka närmare när nästa kurs är. 
Camilla B är redan utbildade.  
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Peter Flink erbjuder sig a� hålla tvådagars WT-kurs för FRK Östras medlemmar.  
 
 
§ 11 Flatfestivalen 
Vilande punkt 
 
 
§ 12 Hemsida och Charmören 
 
Deadline för inskickat material i Charmören är 8 november.  
 
Webbansvarig Lo�a Luciani önskar a� en person i styrelsen är kontaktperson. 
Beslut tas  a� Lo�a Strauss är kontaktperson �ll årsmötet. 
 
§ 13 
 
Årsmötet bestäms �ll 10 februari 2019.  
Camilla B och Therese O letar lämplig lokal. 
 
 
§ 14 Nästa möte 

Telefonmöte 21 november kl 18.30 

 
 

§ 219 Mötet avslutas 

Håkan Eriksson tackar för e� bra möte och förklarar mötet avslutat.  
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