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Protokoll 2012-05-03
Plats: Berghem, Nydalavägen 12
Närvarande:
Sebastian Calleman
Maja Johansson
Elisabeth Norberg
Lena Persson
Annika Bay
Andrea Arvidsson
Christian Dindas Lövgren
Anmält förhinder:
Britt-Marie Nordgren
Bosse Hörnell
§§ 49-65
§ 49 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 50 Val av sekreterare
Andrea valdes till sekreterare på mötet
§ 51 Val av justerare
Maja Johansson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 52 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 53 Föregående protokoll
Förra mötets protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 54 Meddelanden
Sebastian meddelade att det eventuellt kommer ny sida för medlemsanmälan i FRK,
och att det finns ett FRK-forum (http://frkforum.forum24.se) som är öppet för strelsemedlemmar inom
FRK
Christian avsäger sig kassörsrollen, han sitter kvar tills vi hittat ersättare.
Andrea kollar med Andreas Nyhlander om han vill åta sig att vara kassör resten av året.

§ 55 Flatshow
Gustav gör katalog till flatshowen.
Karin och Madde hoppar in och hjälper till med priserna.
Få som anmält sig ännu, annonsera mera, påminna på facebook
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ringa/skriva till uppfödare längre från Umeåområdet.
Vi behöver hitta inropare till utställningen.
Vi hämtar ut kvitton och räknar ihop hur mycket vi har att handla priser för.
§ 56 Jaktkurs.
Vi bestämmer att kostnaden blir 600.- per ekipage, 400.- utan hund,
10 platser med hund, två utan.
Vi ska kolla upp hur det blir med ev löptikar, och letar efter startpistol att låna
§ 57 Föreläsning
Vi skjuter på föreläsningen med Lena Hägglund fram till hösten.
Vi kollar upp om man kan göra en heldag/workshop av det hela.
Inger-Johann tillfrågas om vi får nyttja lokalerna hos henne och få
utbildning/föreläsningar om
- Anatomi
- Exteriör
- Hundmassage
- hälsostatus
- Ögon, e t c
Vi skissar på annonsförslag till charmören
§ 58 Working test kurs/prova
Vi siktar på ett jaktprov/workingtest i slutet på augusti, början på september
Två ledare?
kurs + låtsasprov?
Annons i charmören
Funderar vidare på hur vi ska få med nya medlemmar
§ 59 Jaktträningskvällar
Vi fortsätter träningskvällarna när SSRK haft sina fyra kvällar
4 juni - Sebastian ansvarig
11 juni - Elisabeth ansvarig
18 juni - Annika ansvarig
25 juni - Lena ansvarig
klockan 19-21.00
Ansvarig bestämmer plats för kvällen och annonserar ut det på facebook och
per mejl
§ 60 Kommunikation
Vi ser till att svara med ett ja, nej eller återkommer, så att alla kan se att
man tagit del av informationen, försöker vara noggrannare med att "svara alla"
så det inte bara blir den som skickat ut infon som ser svaren.
Hemsidan
Vi bestämmer att bilden på framsidan är för stor, ev ta bort hel och hållet, den
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rullande bildmenyn upptill är
väldigt fin och tillräcklig som bildvisning på första sidan. På det viset får mer
info plats och syns bättre.
Försöka få till en "blinkande" uppmaning/info om att lämna kvitto/kvittokopia
på djuraffärerna
Få till så vi kan flytta vissa saker själva på hemsidan.
Lägga tidigare aktiviteter och gamla nyheter i ett arkiv?
Be Anna om ett par olika layoutförslag som vi kan se och jämföra vad som
kan tänkas bli bäst.
Infoblad
Löpande
Färdig mail mall
För nya medlemmar och valpköpare
Skicka ut välkommen kort till alla nya valpköpare för att fånga upp
dem
Skicka ut infoblad till andra län att vi kan anordna kurser om intresse
och folk finns.
§ 61 Medlemmar
§ 62 Info till medlemmarna
Infoblad skickas till alla medlemmar + att vi söker kontaktpersoner
Skicka ut nyhetsbrev vår och höst
§ 63 Nästa möte
Nästa möte blir den 30 augusti kl 18.30, Nydalavägen 12, Höjdpunkten
§ 64 Övriga frågor
Andrea ansvarar för att lämna närvaron på Forslundaträningen till
Studieförbundet för rapportering.
Christian Dindas Lövgren måste sluta som kassör och vi söker ersättare.
§ 65 Mötet avslutande
Protokollförare:
Annika Bay

Ordförande:
Sebastian Calleman

………………………………………
Justerare:
Maja Johansson

…………………………………

………………………………………….........
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