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Plats: Telefonmöte 
§§ 37-53 

 

Beslutande: 
Madeleine Asp Mikko 
Karin Karkiainen 
Pernilla Henriksson 
Anna Vikström 
 
Suppleanter: 
Christina Kero 
 
Frånvarande: 
Annika Bergdahl 
Angelica Fransson 
 

 
§ 37 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.01 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 38  Val av justerare 
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 39 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg av övrig fråga 51 a) 
Sektionsträff och Fullmäktige 2016. 
 
§ 40 Föregående protokoll  
Protokoll från mötet den 14 mars 2016 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 41 Inkommen post 
Ingen inkommen post. 
 
§ 42 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 43 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 44 Uppdragslista 
Uppdragslistan gicks igenom. Förslag inkom om flytt av tema viltspår till hösten.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att flytta tematräning viltspår till hösten.   
 
§ 45 Utställningsansvarig 
Ingenting att rapportera. Föreberedelserna för Flatshow 2016 ska sättas igång. 
Förslag på domare diskuterades och styrelsen ges i uppdrag att fundera ytterligare 
angående förslagen samt eventuellt inkomma med fler förslag. 
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§ 46 Jaktansvarig 
Jaktansvarig rapporterade från jaktkursen som genomfördes helgen den 21-22 maj. 
Kursen flöt på jättebra, alla glada och motiverade. Jaktansvarig framlade en idé om 
att till nästa års jaktkurs försöka få in "attraktiva" instruktörer som är flitigt anlitade för 
att tilltala fler av våra medlemmar. Idén mottogs positivt av hela styrelsen. 
 
§ 47 Utbildningsansvarig 
Ingenting att rapportera. 
 
§ 48 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts.  
 
§ 49 Marknadsföring och information 
Nästa manusstopp för Charmören är den 17 augusti.  
 
§ 50 Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Sektionen har per dags dato 20 975 kr kr på bankkontot och 1060 kr i kassan.  
 
En återbetalning på 1200 kr ska göras för en avanmälan till jaktkursen. 
Jaktkursen gav intäkt på 13 500 kr i kursavgifter. Instruktörerna har fått sin ersättning 
utbetald. Jaktkursen gav en total vinst på 6150 kr. 
 
§ 51 Övriga frågor 
a) Sektionsträff och Fullmäktige 2016  
Karin redovisade från FRK HS Sektionsträff och Fullmäktige den 19-20 mars 2016. 
Viktigt att sektionen deltar med två delegater nästa år. 
 
§ 52  Nästa möte 
Nästa telefonmöte bestämdes till den 22 juni kl 19.00. 
 
§ 53 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 19.45. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Madeleine Asp Mikko   Anna Vikström 
Ordförande  Justerare 


