Flatcoated retriever klubben avd. Umeå

Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 6

2015-01-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flat Coated Retrieverklubben, Umeå sektionen
Tid: tisdag den 20 januari 2015 kl. 19
Plats: IKSU spa, Umedalen
Närvarande:
Bo Johansson
Margareta Ericsson Lif
Madde Mattsson
Malin Sandström
Sara Tjärnkvist
Frånvarande:
Klara Joelsson
Anna Forsmark

1. Mötet förklarades öppnat
2. Föregående protokoll justerades
3. Margareta och Malin valdes till justeringspersoner
4. Dagordningen fastställdes
5. Uppföljning av tidigare fattade beslut
6. Ekonomisk rapport
-

-

Flatshowen ekonomiskt resultat: ca 580 kr i vinst.
Malin redogjorde för verksamhetsårets räkenskaper som också ska föredras på
årsmötet. Ingående saldo: 46 170:41. Totala intäkter 8 546:80 kr. Kostnader
17 654:55. I kontantkassan finns 2 010 kr
Utgående saldo: 37 062:66
Budgetförslaget 2015 föredrogs och godkändes.

7. Utställningsansvarig
Flatshowen planerad till den 13 juni 2015 i Vännäsby. SKK:s utställning är på söndagen
den 14 juni.
Madeleine Mikko (Norrbotten) har tackat ja som domare.
8. Utbildningsansvarig
- A-provskurs 2015?
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FRK HS, vill försöka anordna en a-provskurs i Umeå.
Kan FRK Umeå stå som arrangör med stöd av HS?
Tips om mark? Upplägget på kursen är en helgkurs med teori fredag och träning på
lördagen och "riktig" jakt på söndagen, med dummies (ej jaktperiod) och skytt/skyttar.
Är det genomförbart? Förslaget är 8-10 deltagare, som instruktör finns förslag att höra
med Mikael Rönnbäck. Finns annat förslag? Om kursen inte kan fyllas med flattar, är
även andra retrievers välkomna.
Tidpunkt: maj-juni. Hitta lämplig helg.
Plats: Bl.a. Holmens skog har marker som kan användas.
Ekonomi: Kan HS gå in och täcka ev. underskott? Bidra med något ytterligare.
Förkunskaper bör preciseras i inbjudan.
Bosse tar på sig att meddela HS att intresse finns hos FRK Umeå om instruktör kan
hittas.
Förslag på datum: 29-31 maj, 22-24 maj, sista alternativ 5-7 juni (krockar med
utställning V-norrland).
9. Jakt/Viltspårsansvarig
(Se ovan)
10. Information och kommunikationsansvarig
Kallelse till Årsmöte ligger på hemsida och facebook.
11. Medlemsfrågor – inga
12. Inga nya medlemmar.
13. Ingen inkommande post
14. Övriga frågor
-

-

-

Årsmöte 2015
Madde skickar resultat från Flatshowen till Margareta som klipper in i
verksamhetsberättelsen.
Budget, Resultatredovisning och resultat Flatshowen tar Malin med sig.
Blommor till avgående styrelseledamöter.
Fika; Margareta fixar kaffe och te, Malin och Bosse fixar fikabröd
Fullmäktige och sektionsträffen den 21-22 mars 2015 (se bilagor). Vi lägger ut en
förfrågan på webben och facebook och efterhör om någon är intresserad av att
representera FRK Umeå. Blivande utbildningsansvarig bör åka. Beslut tas på Årsmötet.
Styrelsemiddag: Doodleförfrågan skickas ut av Margareta.
HS insyn: Malin har skickat en resultatrapport till Camilla Boqvist.
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-

Inventering: Margareta skickar ut inventeringslistan så att alla kan fylla i aktuell status.

15. Mötet avslutades

Justeras:

Margareta Ericsson Lif

Malin Sandström

