Flatcoated retriever klubben avd. Umeå

Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 5

2015-06-02

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flatcoated Retrieverklubben, Umeå sektionen
Tid: tisdag den 2 juni 2015 kl. 18:30
Plats: IKSU spa
Närvarande:
Bo Johansson
Margareta Ericsson Lif
Lena Lundström
Malin Sandström

1. Mötet förklarades öppnat
2. Föregående protokoll justerades
3. Malin valdes till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.
4. Dagordningen fastställdes
5. Uppföljning av tidigare fattade beslut
6. Ekonomisk rapport
Ingen ersättning för fullmäktige har kommit. Malin undersöker med HS.
7. Utställningsansvarig
Flatshowen den 13 juni 2015 i Vännäs. SKK:s utställning är på söndagen den 14 juni.
Madeleine Mikko (Norrbotten) domare. Vi har bokat boende i Skellefteå fre-lör samt
Umeå lör-sön. 27 anmälda hundar men 23 betalande. Start kl. 12:00.
Vi behöver två ringsekreterare. Lena undersökt med Katrin Bäckström.
Två personer ska sköta om priser, Lena kollar med Sara och Madde.
En nummerlappsutdelare, bockar av när de kommer. Lena föreslår Elisabet Norberg.
Bosse fixar fika för domare och funktionärer ca 5 personer (kaffe, te, smörgås, godis). Kall
dricka behövs också (Loka).
Rosetter är beställda.
Margareta tar med trähundarna 5 st.
Anna Forsmark är tillfrågad att fota.
Programmet/katalogen fixar Lena. Margareta printar.
Margareta och Lena ordnar med priser den 10 juni kl. 18:30. Margareta ordnar med
släpvagn. Fodret kommer till IKSU sport den 8 juni.

8. Utbildningsansvarig
- A-provskurs 2015
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Frågan bordläggs.
- Utställningsträning genomfördes den 26 maj. Två flatar och två golden kom.
9. Jakt/Viltspårsansvarig
Jaktkurs med inriktning för nybörjarprov anordnas sensommar/höst. Två heldagar vid två
skilda tillfällen. Lena håller i kursen och återkommer med datum. Pris: 600? Antal
deltagare: max 6-8 ekipage. Anmälan till Lena.
10. Information och kommunikationsansvarig
Anna får lägga upp information om Jaktkursen så snart den är planerad.
11. Medlemsfrågor – inga
12. Inga nya medlemmar.
13. Inkommande post
Mail från Lena Boström har kommit angående grundläggande instruktörsutbildning,
diplomering. Vi bedömer inte att det finns någon i vår förening.
14. Övriga frågor
-

Öppna träningskvällar: FRK Umeå ansvarar för augusti månad (fyra tillfällen).
Bosse och Malin tar hand om v 32. Vi lägger ut en förfrågan på Facebook.
SSRK inbjöd till FBR under helgen som var. Bosse närvarade. Tester finns för att
bedöma rasen.
Nästa styrelsemöte blir den 3 augusti kl. 18:30 på IKSU sport. Fler träningskvällar
planeras då.

15. Mötet avslutades

Justeras:

Bo Johansson

Malin Sandström

