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Plats: Hälleström 
§§ 109-127 

 

 

Beslutande: 
Anneli Mattsson 
Karin Karkiainen 
Annika Bergdahl 
 
Suppleanter: 
Anna Vikström, går in som ledamot 
Nina Ivaska 
 
Meddelat förhinder: 
Sandra Lundström 
Pernilla Henriksson 
 
Valberedningen: 
Lena Sundqvist 
 
 

 
§ 109 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 18.45 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 110  Val av justerare 
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 111 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några ändringar. 
 
§ 112 Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemötet 2015-11-25 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 113 Inkommen post 
- Information från FRK Hs samt förfrågan om lämpliga personer för utbildning som 
funktionär FB-R.  
 
Beslutades: Förfrågan om intresse för utbildningen som funktionär för FB-R läggs ut 
på hemsida och Facebook. 
 
§ 114 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 115 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
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§ 116 Uppdragslista 
Tidigare uppdrag gicks igenom:  
- Instruktör för tematräning retrieverträning till våren är inte tillfrågad ännu. 
- Valberedningen har bjudits in till dagens styrelsemöte.  
- Mötesordförande till sektionsmötet är tillfrågad och har tackat ja. 
- Föreläsare till sektionsmötet är tillfrågad och har tackat ja. 
- En kort rapport har skrivits från Flatshowen. Även rapport från domaren har 
inkommit. Klart för att skickas till Charmören tillsammans med resultat och bilder. 
 
§ 117 Valberedningen 
Valberedningen tackade styrelsen för året som gått, för ett jättebra jobb av styrelsen 
och en eloge för Flatshowen.  
 
§ 118 Sektionsmöte 2016 
Ordförande gick igenom utkastet till verksamhetsberättelsen, sekreteraren 
kompletterar med antalet medlemmar per 151231. 
 
Ordförande är klar till sektionsmötet, Anders har tackat ja som mötesordförande. 
Fika till sektionsmötet ska ordnas. Kaffe och the finns kvar sedan utställningen. 
 
Kassören informerade om att revisionen ska lämnas in till våra revisorer i dagarna. 
Kassören tar fram underlag för förslag till budget 2016 som sedan gås igenom av 
styrelsen. 
 
Verksamhetsplanen gicks igenom. 
 
Föreläsning i anslutning till sektionsmötet klar. Exteriördomaren tillika rasspecialisten 
Lena Sundqvist kommer att föreläsa om "I domarens ögon". Föreläsningen börjar kl 
12.00. Två hundar ska tas in som visningshundar.  
 
Lokal för föreläsningen och sektionsmötet ska dubbelkollas med Studiefrämjandet då 
information inkommit att Studiefrämjandet flyttat till ny lokal. 
 
§ 119 Utställningsansvarig 
Förslag framkom om att arrangera en Flatshow i samband med SSRKs 
höstutställning i Boden 2016. Förslagsvis samma hall, Totohallen på Bodentravet i 
Boden. Förslag på domare framlades. Mötet diskuterade frågan. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att försöka arrangera Flatshow i samband med SSRKs 
höstutställning i Boden 2016. 
 
§ 120 Jaktansvarig 
Jaktansvarig har utarbetat förslag på jaktträningshelg kring maj-juni 2016. Förslag på 
plats, gruppar samt instruktörer gicks igenom och diskuterades.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att förslaget ska lämnas över till den nya styrelsen för 
vidare planering och beslut. 
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§ 121 Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera.  
 
§ 122 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar som gjorts på hemsidan och 
FB. Resultat och bilder från Flatshowen har publicerats på hemsidan. Material från 
Flatshowen, resultat, bilder, arrangörsrapport samt domarrapport, ska skickas in till 
Charmören nr 1 2016.   
 
§ 123 Marknadsföring och information 
Charmören nr 1 har manusstopp kring mitten av januari. Reportage, resultat och 
bilder från Flatshow ska skickas in för publicering. 
 
§ 124 Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade att sektionen per dags dato har 14 041 kr på bankkontot och 
3580 kr i kassan. Den 4 januari drogs avgift för föreningspaketet till banken. 
 
Utställningen gjorde en vinst på 3227 kr, faktura för hyran av lokal har ännu inte 
inkommit. 
 
§ 125 Övriga frågor 
Ingen övrig fråga. 
 
§ 126  Nästa möte 
Inget datum för nästa möte bestämdes. Den nya styrelsen beslutar efter årsmötet 
datum för det konstituerande mötet. 
 
§ 127 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.35. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Mattsson   Anna Vikström 
Ordförande  Justerare 


