Flatcoated retriever klubben avd. Umeå

Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 7

2015-10-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flatcoated Retrieverklubben, Umeå sektionen
Tid: tisdag den 20 oktober 2015 kl. 18:30
Plats: IKSU spa
Närvarande:
Bo Johansson
Margareta Ericsson Lif
Lena Lundmark
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
- Frysboxen står kvar hos Bo Johansson
6. Ekonomisk rapport
- Ingen ersättning från HS avseende fullmäktige har ännu kommit. Malin skickar en
sammanställning som reseräkning.
- Saknar en räkning avseende ”One.com” från Sara (webbplats).
7. Utställningsansvarig
- Dags att planera Flatshowen 2016. Lena funderar på vem vi ska anlita som
domare.
Vi beslutar att vi bokar upp platsen i Vännäs precis som tidigare år. Lena bevakar
när ansökan ska skickas in.
8. Utbildningsansvarig
- Jaktkursen med inriktning mot nybörjarprov blev inte av. Lena har inte haft tid.
Siktar på nytt försök i maj 2016.
- Vi vill arrangera en A-provskurs under 2016. Bjuda in Norrbotten och
Västernorrland. Möjlighet att delta utan hund är önskvärt. Lasse Jonsson bör
tillfrågas som kursledare. Bosse kollar med Lasse om lämpligt datum.
9. Jakt/Viltspårsansvarig
- Öppna träningskvällarna fungerade bra och hade god uppslutning.
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10. Information och kommunikationsansvarig
- Framgångar bland sektionernas hundar bör rapporteras in till Anna som sköter
hemsida och Facebook.
Vi kan uppmana alla att lämna in uppgifter till Anna. Margareta ber Anna gå ut
med det.
11. Medlemsfrågor – inga
12. Inga nya medlemmar. Margareta försöker få tag i en aktuell medlemslista vid årsskiftet.
13. Inkommande post
Ingen.
14. Övriga frågor
-

Årsmötesdatum fastställdes till den onsdag den 3 februari 2016 kl. 19. Styrelsen
samlas kl. 18:30. Vi försöker hitta på en aktivitet. Rallylydnad? Vem kan berätta om
det. Kanske prova på? Vi kollar upp Brukshundsklubbens hus på Ön. Fundera på
ytterligare alternativ.
Vi ber Anna lägga ut om anmälan till Umemyggan samt Championattallrikar.
Anmälan senast den 31 december till Margareta.
Valberedningen: Anna Forsmark (sammankallande), Britt-Marie Nordmark
tillfrågades via telefon men tackade nej men tipsade om en valpköpare. Gunnel
Wahlström tackade ja om Lena H tackar ja. Bosse kontaktar Lena Hägglund.

-

Information från telefonmöte med sektionerna och Huvudstyrelsen den 5 oktober
(BJ deltog).
Följande informerades om:
Riktlinjer inför retriever SM går ut på remiss.
Rasboken 2020 – spelat ut sin roll? HS återkommer i frågan.
FBR – diskuterades. Kostnaden som uppstår i samband med detta.
Avkommebeskrivning – äldre beskrivning ska tas bort.
Flat-läger ska arrangeras i april 2016.
Utbildningskrav för utställningsansvariga vid Clubshow (arrangerande sektion) CUA.
(Lena är certifierad).
Riktlinjer för hur man förhåller sig på sociala media (styrelseledamöter m fl.)
Problem bland sektionerna att få personer att engagera sig i styrelsearbete mm.
Nytt möte före jul.
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 12 januari 2016 kl. 18:30 på IKSU sport.
Styrelsemiddag blir onsdagen den 27 januari 2016.

-

15. Mötet avslutades

Justeras:
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Bo Johansson

Malin Sandström

