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Plats:  
Hos Rose-Marie Kullberg 
 
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 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§ 2 Val av justerare 
Mötet beslutar att Lena Broms jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen- 

 
§ 4 Föregående protokoll  
Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollet från 2020-01-07 till handlingarna. 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post 
All post från HS ligger i ” Storgate”. Camilla skickar ut länken. 

Genomgång av inkomna skrivelser från HS. 

 
§ 6 Aktivitetslista 
Genomgång av aktivitetslistan.  
 
 
§ 7 Ekonomi 
Genomgång av ekonomi. Stabil ekonomi. 
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Vi ska tänka på att göra en budget i god tid till varje evenemang/tävling/prov vi har och 
presentera dessa för styrelsen. 
 
 
 
§ 8  
Utställningssekreterarens rapport 
Kursen för Ragnhild Ulin 22 mars har lockat ett flertal anmälningar. Kan vi ha ytterligare ett 
tillfälle till i höst? 
 
 
 
§ 9 
Jaktprovssekreterarens rapport 
WT vid Kiplingeberg är planerat till 2020-04-19.  Budget har korrigerats efter de nya 
arvodena och startavgifterna. Ingen subventionering av startavgift för flattar pga detta. 
B-prov i Örbyhus, Uppsala är flyttat fram till 22-23/7.  
Elitklassprov på vilt den 26 september är planerat. 
SSRK Östra anordnar WT på Bogesund 16-17 maj. FRK Östra ska ansvar för bemanning av 
skyttar samt funktionärer en station. 
 
Hans Jarlö kommer att hjälpa oss med Pellas rapporten för det behöver vi skaffa Access 
programmet vilket mötet enhälligt beslutar att acceptera. 
 
Önskemål från en medlem har kommit in att FRK Östra ska låna träningsmark i Södertälje då 
marken endast lånas ut till föreningar. Jaktansvarig ska undersöka vad som gäller och att 
premisser för att få använda marken sätts upp.  
 
Nya tillfällen att gå jaktlydnadskurs i höst. Planering pågår. 
 
Jaktlydnadskursen för Lena Karlsson är full för nybörjare. Fortsättningskursen är ingen 
anmäld till. Camilla kontaktar Lena K.  
 
 
§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
Jaktinternat planeras till i slutet av augusti med Anna-Lena Wendt. 
Diskussioner angående FB-R och hur anmälningar görs när en kennel har ett FB-R. 
Rose-Marie kontaktar Gunilla Lefwert och reder ut begreppen.  
Nya beskrivare behövs. Några har anmält sitt intresse. 
Ny funktionärskurs för FB-R planeras i vår. 
 
 
 
§ 11 Flattfestivalen 
Svårt att hitta område för Flattfestivalen med övernattningsmöjligheter. Ett flertal förslag kom 
upp. Vi letar och funderar allihop och återkommer till Rose-Marie. 
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§ 12 Hemsida och Charmören 
Nästa deadline på Charmören är 17 maj. 
Hemsidan fortsätter att utvecklas och förbättras till det bättre. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Sektionsträffen och fullmäktige närmar sig. Vi har skickat in till poängkampen. Vi pratar om 
hur bra det skulle vara att utbyta information och samarbete mellan sektionerna.  
Till sektionsträffen åker Camilla Bäck och Therese Olander. 
Delegater till fullmäktige är Annika Larsson, Therese Olander, Camilla Bäck, Kristina 
Söderberg och Lena Rösiö. 
 
Sektionen har två vandringspris – Årets Flatt tik och hane. De ska tas in tidigare i slutet av 
året för att rustas upp och snyggas till. 
Ett vandringspris för sektionsmästare i WT. Karin Cleeve innehar det nu. 
Två vandringspris som delades ut under Flattfestivalen vid Dual Purpose. Camilla har de. 
Sammanlagt fem priser. 
 
Vi pratade om hur vi ska arbeta med funktionärer i sektionen, Camilla gör ett förslag på text 
till hemsidan.  
 
 
§14 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte 15 april kl 18.00 
 
§15 mötets avslutande 
Ordförande tackar för ett bra möte och förklara mötet avslutat 
 
 
 

 

 

Justeras     

 

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

Camilla Bäck     Lena Broms 

Ordförande    Justerare 
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Sekreterare 

 

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

Lotta Strauss 

 

 

 

 

 

 

 


