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Plats:  
Telefonmöte  
 
Beslutande:  
Camilla Bäck Ordförande 
Therese Olander, Vice ordförande 
Kristina Söderberg, Kassör  
Lotta Strauss, Sekreterare 
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig  
Rose-Marie Kullberg, Utbildningsansvarig 
 
Suppleanter: 
Ute Backteman 
Lotta Kalén 
Adjungerad:  
Anmäld frånvaro:  
Ej närvarande:  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
Mötet beslutar att Therese Olander jämte ordföranden ska justera dagens protokoll 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen  
 

§ 4 Föregående protokoll  
Sekreteraren föredrog protokoll från styrelsemöte 2019-03-10 
Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 
 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post 
Genomgång av inkomna skrivelse från HS. 

Medlemsantalet i Östra har stigit något. Vi ska vara mer noggranna att kontrollera 
medlemsnummer/kort vid våra aktiviteter. 

Ute och Camilla jobbar vidare med det planerade medlemsbrevet till medlemmar som gått ur 
klubben. 
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§ 6 Aktivitetslista 
Aktivitetslistan gås igenom. 
 
§ 7 Skattmästarens rapport  
Genomgång av balans /resultatrapport som alla fått sig tillskickat. Ekonomin ser positiv ut. 
 
§ 8 Utställningssekreterarens rapport 
Planering av trimkurs som ska erbjudas under hösten. 
 
§ 9 Jaktprovssekreterarens rapport 
Vårens aktiviteter och tävlingar har varit uppskattade av våra medlemmar. 
. Anmälan är nu öppen för B-proven den 16 och 17 Juli i SSRK prov.  
Höstens WT blir den 1 september på Muskö. Årets sektionsmästare kommer att utses. Domare klara. 
WT bara för flattar.  
Vi ska hjälpas åt att leta sponsorer och priser. 
 
 
§ 10 Utbildningssekreterarens rapport  
FRK Östra har utbildat 5 funktionärer och 1 tävlingsledare för FB-R 
En kurs på nybörjar/fortsättningsnivå är under planering i hösten.  
Plats och instruktörer är på förslag. 
 
§ 11 Flattfestivalen 
Sänkta priser för medlemmar på Flattfestivalen. Planeringen för övrigt i full gång. Möjlighet att 
anmäla kommer ut på hemsidan nästa vecka.  
 
 
§ 12 Hemsida och Charmören 
Material är inskickat till Charmören. 
 
§ 13 Övriga frågor 
En sammanställning från oss av Flattlägret ska skickas in till HS. Rose-Marie tar emot synpunkter. 
Sätta ut postgironummer och organisationsnummer på hemsidan. 
Förslag att ha en kalender på hemsidan och även en ” vi gratulerar”. 
Undersöka om vi behöver en ansvarsförsäkring för Östra sektionen. 
En planeringshelg för styrelsen bestämdes till 26-27 oktober. 
 
 
§ 14 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir 21/8 hos Lotta Kalén 
 
Mötet avslutas  
Camilla Bäck tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat 
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Vid protokollet 
 
_______________________________ 
Lotta Strauss 
Sekreterare 
 
Justeras:  

_______________________________                 _______________ 
                                 
Camilla Bäck                    Therese Olander 

Ordförande                     Vise Ordförande 
                   


