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Protokoll FRK Östra Styrelsemöte 2018 05 07 

Närvarande: Håkan Eriksson, Camilla Bäck, Sophia Hallström, Lena Broms, Therese Olander, 
Kristina Söderberg, Geir Ove Andersen, Lotta Strauss och Madeleine Eriksson 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat 

2. Val av justeringsmän 
Valdes Camilla Bäck jämte Ordförande att justera protokollet. 

3. Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna 

4.  Flattfestivalen 
Therese tog på sig uppdraget att vara projektledare för Flattfestivalen. 
20 års jubileum. Flera olika aktiviteter diskuterades. . 

5. WT Kipplingeberg (feedback) 
Kallt väder men ett uppskattat prov av startande och domare. En domare lämnat sent 
återbud varvid det blev en dubbelruta som tog lite tid, men trots detta flöt det på bra. 9 
domare och 10 skyttar. Några frivilliga funktionärer och några startande hjälpte till så 
att dagen blev bra för alla 157 hundar. 
God mat och bra service! Dit återkommer vi gärna till 

6.   Höstens aktiviteter 
redan beskrivet Flattfestival, hundutställning, ev höst WT. 

7. Monter på hund 2018 
Frågan väckt om att fräscha upp montern. Styrelsen ska skriva till HS att montern 
behöver förnyas. Vi föreslår roll-ups med bilder från olika aktiviteter med vår allsidiga 
ras. Therese skriver till HS. Allt gammalt material till montern står hos Geir Ove. 

8. Charmören presstopp 17 maj -vad ska vi annonsera? 
Flattfestival annons- Therese gör underlag 
Resultat Kipplingeberg 
Nya styrelsen 
Alla annonsförslag ska skickas till sekreteraren som skickar in materialet. 

9.  Info om vad som gäller för att få bidrag från studiefrämjandet 
Lotta S kollar med Maria Skogsberg om mer info. Therese redovisade vad hon fått 
fram om vad som gäller. Man ska ha en studieplan, en ledare, minst tre max 20 
deltagare och minst 9 timmar à 45 minuter. 

10.   Sponsorer till Flattfestivalen : 
Vi måste alla hjälpas åt att få sponsring till Flattfestivalen 
Lotta beställer rosetter. 
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11.   Övriga frågor 
- KS hade en fråga om hur man ska bokföra vissa utgifter. 
-Swish: kopplat med en kostnad om 2 kr/ swish  + fast avgift om 500 kr/år. 

12. Nästa möte 
19 juni kl 18.30 hos Camilla, Emmylund 4 i Upplands Väsby. 

 

 

 


