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Protokoll 2012-02-04
Plats: Britt-Marie Nordgren
Närvarande:
Sebastian Calleman
Maja Johansson
Lena Persson
Elisabeth Norgren
Britt-Marie Nordgren
Christian Dindas Lövgren
Annika Bay
Anmält förhinder:
Andrea Arvidsson
Bosse Hörnell
§§ 20-34
§ 20 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 21 Val av sekreterare
Annika väljs som mötets sekreterare.
§ 22 Val av justerare
Lena Persson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 23 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 24 Val av vice ordförande
Lena väljs av styrelsen till vice ordförande.
§ 25 Föregående protokoll
Förra mötets protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§26 Meddelanden
Motion har kommit till FRK ang yrkande på att egenskapspoäng på SSRK´s B-prov
ska revideras.
Dispens från meriter för FRK´s valpförmedling
Se bifogade dokument.
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§27 Medlemmar
Det finns ev ett stort mörkertal när det gäller antal medlemmar i FRK Umeå
sektionen, när man anmäler sig till FRK måste man maila separat till
medlemsansvarig ang vilken sektion man vill tillhöra, detta vet ej alla nya
medlemmar. Britt-Marie tar på sig att kontrollera detta med medlemsansvarige i HS.
Hemsidan bör förändras, många förslag kom upp. Styrelsen beslutade att Elisabeth
och Christian tar kontakt med hemsidesansvarige och diskuterar hur hemsidan kan
uppdateras.
Ett infoblad kommer att skickas ut till alla medlemmar, med information om
sektionens verksamhet och även med en uppmaning om att anmäla sin mailadress via
hemsidan, för att på detta sätt kunna få nyhetsbrev via hemsidan.
En Facebook grupp, FRK Umeå kommer att läggas upp, där kan medlemmar själva
lägga in meddelande och uppdateringar. Aktiviteter och dyl kommer även att
annonseras där. Länkas även till hemsidan.
§ 28 Kurser, föreläsningar etc
Redan bokade;
5/2 Trimkurs
15/6 Jaktkurs med Björn Johansson, inriktning mot de som ska starta i nybörjarklass.
16/6 Flatshow, Vännäs, domare Christina Drotsgård.
Planer inför året;
Fotokurs
Jaktkurs för nybörjare
Föreläsning ang “hälsoläget” hos våra hundar, samt om den nya
funkionsbeskrivningen av SSRK raser.
Prova på dag.
§ 29 Protokoll
Styrelsen beslutar om att lägga upp protokollen från sektionsmötena på hemsidan.
Detta gäller från och med nu, gamla protokoll kommer ej att finnas där.
§ 30 Forslunda träningen
Ansvariga för kommande söndagar:
11/3 Lena
18/3 Annika
25/3 Maja
1 /4 Sebbe
8/4 Påskstängt
15/4 Elisabeth
22/4 BrittMarie
29/4 Andrea
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§ 31 Info till medlemmarna
Aktuellt att lägga ut på hemsidan är; nya styrelsen (redan uppdaterat), Trimkursen
bilder, Jaktkursen 15/6, Flatshowen 16/6 samt att det finns en FB grupp.
§ 32 Nästa möte
Nästa möte blir den 29/3 18.30.
Plats: Berghem, Nydalavägen 12
§ 33 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§ 34 Mötet avslutande
Sebastian förklarar mötet avslutat och BrittMarie tackas för gott fika.
Protokollförare:
Annika Bay

Ordförande:
Sebastian Calleman

………………………………………
Justerare:
Lena Persson

…………………………………

………………………………………….........

