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Plats: 
Telefonmöte 
 
Beslutande:  
Camilla Bäck, Ordförande 
Therese Olander, Vice ordförande 
Kristina Söderberg, Kassör  
Lotta Strauss, Sekreterare 
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig  
Lotta Kalén Ledamot 
Suppleanter: 
Annika Larsson 
 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro: Eva Wassberg. Rose-Marie Kullberg 
Ej närvarande:  

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare 

Mötet beslutar att Lotta Kalén jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

Lotta K har en punkt under övrigt. 

 

§ 4 Föregående protokoll  

Mötet beslutar att vi har godkänt tidigare protokoll. En rättelse i förgående protokoll under 

§ 8 Sex stycken nya FB-R funktionärer är utbildade inte tre som det uppgavs. 

 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post  

Genomgång av inkomna skrivelser från HS. 

Förslag till vinnare av Hamiltonplaketten och SSRKs hedersomnämnande. Vi har ett par 

nomineringar. Camilla och Lotta K skriver ner dessa förslag. 

Medlemsantalet ökar i vår sektion. 
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Från Helena Svensson får vi mycket bra statistik som vi kan arbeta utifrån vad gäller 

medlemskap. 

 

 

 
§ 6 Aktivitetslista 
Provmedlemskap .  De nya medlemmarna ska följas upp. 
 
 
§ 7 Ekonomi 
Stabil ekonomi. Genomgång av de olika aktiviteternas utfall.  
 
 
 
§ 8  
Utställningssekreterarens rapport 
Utställning 7 november i Haninge Hundhall.  
Förberedelser pågår.  
 
 
§ 9 
Jaktprovssekreterarens rapport 
Helgen 12-13 september på Gålö var mycket uppskattat med föreläsningar på lördagen och 
WT på söndag med Sektionsmästerskap. Vi gratulerar sektionsvinnarna:  
Liselott Eckers / Carmita Nuncio – Nkl 
Clas Ericsson / Björshults Colour Of Justice – Ökl 
Elisabeth Ekener / Sort Guld Sound Of Plopp – Ekl 
 
Ett tillfälle för hundar, förare och åhörare som inte tidigare deltagit på jakt fick chansen den 
21 september att få gå med på jakt och apportera. Ett mycket uppskattat evenemang som vi 
kommer att återkomma med för Östras medlemmar. 
 
Dubbelprov i ekl B-prov på vilt utanför Uppsala den 26/9 48st anmälda.  
 
Jägarexamen kurs planeras igen där vi ser över möjligheten att genomföra den under digitala 
former. 
 
Apporteringskurs för Anita Norrblom är igång och är mycket uppskattad av deltagarna. 
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§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
 
Viltspårkurserna pågår och är uppskattade.  
 
Dirigeringskurs med Anna-Lena Wendt kommer att hållas den 27 september. Ytterligare ett 
tillfälle kommer att erbjudas den 18 oktober.  
 
Apporteringskurs har genomförts i Strängnäs för Karin Gustavsson. Det blev två halvdagar 
med grunderna i apportering.  
 
 
 
 
§ 11 Flattfestivalen 
Flattfestivalens planering är igång och Ökna Naturbruksgymnasiums marker och anläggning 
kommer att användas. Vi har en kontaktperson där och ett kostnadsförslag är framtaget. 
 
 
 
§ 12 Hemsida och Charmören 
Nästa deadline på Charmören är 8 november.  
Försöker få med ett reportage från utställningen den 7 november. En presentation från 
aktiviteterna på Gålö planeras också. 
 
 
§ 13 Övriga frågor 
Lena Rösiö från HS skickar ut ett värvnings brev till flattägare som inte är medlemmar. 
Therese skriver ett förslag på information vi kan komplettera utskicket med till medlemmar 
utan medlemskap i vår sektion. 
 
Ska vi anordna BPH framöver? Lotta K undersöker detta vidare. 
 
Vi behöver namnskyltar på oss när vi har aktiviteter. Lotta K designar. 
 
 
§14 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte 10 november kl 18.30 
 
§15 mötets avslutande 
Ordförande tackar för ett bra möte och förklara mötet avslutat 
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Justeras     

 

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

Camilla Bäck     Lotta Kalén 

Ordförande    Justerare 

 

 

Sekreterare 

 

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

Lotta Strauss 

 

 

 

 

 

 

 


