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Protokoll 20130404
Plats: Berghem, Nydalavägen 12,Umeå
Närvarande:
Sebastian Calleman
Anna Forsmark
Maja Johansson
Elisabeth Norberg
Karin Lexberg
Lena Persson
Annika Bay
Ej närvarande:
Madde Mattsson
Sara Tjärnkvist
§§ 31-43
§ 31 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 32 Val av sekreterare
Annika väljs till sekreterare
§ 33 Val av justerare
Lena väljs till justerare
§ 34 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
§ 35 Meddelanden & Övriga frågor
Nästa nummer av Charmören kommer ca 22/6, innan 17/5 måste material till
den skickas in. Tex att Lena har pratat med Åke Andersson ang fotokurs i höst
och det ser ut att den kan bli den 5/10 (heldag).
Trimkurs kommer också att anordnas i höst. Nya styrelsen ska också
uppdateras, var fel i förra numret.
Swedbank kommer att hålla i en informationsträff ang elektronisk bokföring
den 18/4 kl 08.00-09.30. Lena och Sebastian kommer att delta på den.
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Öppna träningskvällar startar v 17. Först ut är SSRK, följt av GRK, FRK,
Springerklubben samt labbeklubben. FRKs veckor är 25-28.

Styrelsen måste bli bättre på att snabbare svara på mail som skickas ut. Även
om man inte har ngn åsikt i frågan får man bekräfta att man fått mailet så att
den som skickar vet att det nått alla.
§ 36 Föreläsning
Nytt datum 4/5 Lena Hägglund och Lina Karlsson
Lena Hägglund föreläser om sjukdomsbild och exteriör.
Lina Karlsson föreläser om funktion och hälsa.
Material: Power Point, projektor och duk.
LK Arvode resa(500-1300)+450 kr
Antal deltagare begränsas av lokalen.
Åhörare kopior skickas och skrivs ut av oss.
Pris för deltagare: 200 kr (heldag)
§ 37 Hundmassage
Datum 5/5 Lina Karlsson
Två pass á tre timmar 15-20deltagare/pass. Brytpunkt 20st.
Material: Power Point, projektor, duk, fäll m. halkskydd och hundar.
Två till tre deltagare per hund.
LK Arvode resa(500-1300)+ 450 kr
Pris för deltagare: 150 kr, även SSRK medlemmar bjuds in de får då betala
200 kr.

§ 38 FB-R
De som var föreslagna och protokollförda att deltaga vid FB-R utbildningen
har av olika anledningar tackat nej till att delta vid det första tillfället.
Som förslag finns nu Lena Näslund, som ej kan delta i april men de övriga
gångerna.
Styrelsen tar beslut på att anmäla Lena Näslund till denna utbildningsgång.
FRK Umeå står för Lenas resa samt boende.
Till nästa utbildningsinsats kommer Annelie Mattsson anmälas. Namnlista tas
fram på andra tänkbara personer. FRK HS har sammanställt en
specifikationslista på vilka meriter man ska ha för att vara lämplig. Det är rätt
mkt meriter som ska finnas med.
Lena mailar ut kravspecifikationen till övriga i styrelsen.
§ 39 Jaktkurs
Gunilla Eriksson och Marie-Louise Gäärd kommer att starta jaktkursen den
2/5 med teori på Studiefrämjandet, Lena bokar lokalen.
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Kursen kommer att bestå av 5 tillfällen och avslutas med ett inoff jaktprov. Till
jaktprovet behövs funktionärer.
Kursledarna köper själva in vilt till de ggr som det ska användas.
Kursavgift: 500 kr per ekipage, max 10 st.
Arvode: 999 kr till resp instruktör enl gängse regler. Samt lokalhyra och
material.

§ 40 Viltspår
Viltspårskursen blir den 9/6. Det blir en heldagsutbildning och man kan efter
den anmäla till anlagsprov.
Kursavgift: 400 kr
Arvode: 999 kr till instruktören samt kostnad för hyra av lokal och material.
§ 41 Flatshowen
Kontrakt ska enl avgående utställningsansv BrittMarie vara skrivet med
domaren, Madde har ännu inte fått det i sin hand.
Ersättning till domaren är endast milersättning enl hans önskemål.
Det ska även finnas ett kontrakt med SKK VB ang hyra av planen. Madde
efterforskar i den saken.
Kvitton från alla djuraffärer har nu hämtats in och Karin och Madde kommer
att hämta ut priser, om ngn fler vill följa med vore det bra. Vi bestämmer även
ett datum för att ”packa prispåsar”, och det blir den 4/6.
§ 42 Nästa möte
Nästa möte blir den 16/5 kl 18.30, Nydalavägen 12.
§ 43 Mötet avslutande

Protokollförare:
Annika Bay

Ordförande:
Sebastian Calleman

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

…………………………………

………………………………………….........

