Flatcoated retriever klubben avd. Umeå

Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 6

2015-08-03

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flatcoated Retrieverklubben, Umeå sektionen
Tid: måndag den 3 augusti 2015 kl. 18:30
Plats: IKSU sport
Närvarande:
Margareta Ericsson Lif
Lena Lundmark (v ordf)
Malin Sandström

1. Mötet förklarades öppnat
2. Föregående protokoll justerades
3. Margareta 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 har frågat HS igen, inget svar.
Ingen faktura för hotellboende Flatshowen har kommit.
Faktura på utställningsplatsen har inte kommit.
Programblad såldes den 13 juni 2015 för 480 kr
I kontantkassan finns 2 365 kr.
7. Utställningsansvarig
Flatshowen den 13 juni 2015 i Vännäs.
Allt fungerade bra. Resultatlista finns på Facebooksidan samt på hemsidan. I nästa
nummer av Charmören kommer resultaten samt att domaren har ombetts kommentera
tävlingen.
Något färre hundar deltog i år.
SSRK:s utställning i Vännäs är i år den 30 augusti. Rasklubbarna tillfrågas om
funktionärer.
8. Utbildningsansvarig
9. Jakt/Viltspårsansvarig
Jaktkurs med inriktning för nybörjarprov planeras i höst. Två dagar (kl.10-15) vid två
skilda tillfällen. Lena håller i kursen och återkommer med datum. Pris: 500-600? Antal
deltagare: max 6-8 ekipage. Anmälan till Lena.
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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
Ingen.
14. Övriga frågor
-

-

Öppna träningskvällar: FRK Umeå ansvarar för augusti månad (fyra tillfällen).
Bosse och Malin tar hand om v 32, genomförs på torsdagar. Resten av kvällarna är
också inbokade med medlemmar som ansvariga. FRK:s dummisar försöker vi få med
till kvällarna.
FRK äger en frysbox som står hos Bo Johansson. Kommande möte diskuteras vad vi
gör med boxen.
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 20 oktober kl. 18:30 på IKSU spa.

15. Mötet avslutades

Justeras:

Lena Lundmark

Margareta E Lif

