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Plats:  
Telefonmöte 
 
Beslutande:  
Håkan Eriksson Ordförande 
Sophia Zerguerras-Hallström, Vice ordförande 
Kristina Söderberg, Kassör  
Lotta Strauss, Sekreterare 
Camilla Bäck, Jaktansvarig  
Lena Broms, Utställningsansvarig  
Geir-Ove Andersen, Utbildningsansvarig 
 
Suppleanter: 
Therese Olander 
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 2018-10-27 
Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Enligt HS är sponsring från företag fritt för klubbarna att välja själva. 
 

§ 5 In- och utgående skrivelser/post 
Lotta Strauss föredrar ärendet. 
Nya regler från SSRK angående jaktprov är ute på remiss. Vi bestämmer att alla läser igenom 
förslagen och diskuterar detta på nästa möte 
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§ 6 Aktivitetslista 
Sekreteraren föredrar ärendet. 
Genomgång av uppdragslista (datum – datum för statusuppdatering av aktuella uppdrag. 
Bestämmer att flytta Flattlägret till § 11 
 
§ 7 Skattmästarens rapport  
Budget är genomgånget med respektive ansvariga. 2019 års budget kommer att läggas utifrån 
innevarande års budget. Överskott från utbildningensdelen kommer att portioneras ut under året. 
Förslag diskuterades. 
Flattlägret kommer att redovisas för sig.  
 
 
§ 8 Utställningssekreterarens rapport 
Inomhushallen i Handen är bokat inför 2019 års höstutställning . 
Förslag att ha en rasdomare till denna utställning för att öka intresset. 
Lena undersöker om att få viss sponsring vid inköp av nya tält.  
 
§ 9 Jaktprovssekreterarens rapport 
Camilla Bäck ska på möte med SSRK Östra angående Tullgarn den 26 november 
23 november möte med SSRK Östra och rasklubbarna i östra för att bestämma 2019 års jaktprov. HS 
godkänner därefter. FRK Östra kommer att genomföra två jaktprov under 2019. 
 
Jaktlydnadskursen blev snabbt fulltecknad. Det kommer att erbjudas ytterligare tillfällen för att möta 
det stora intresset. 
 
 
§ 10 Utbildningssekreterarens rapport 
FRK HS har föreslagit att vi skickar funktionärer på utbildning för F-BR 
 
Planerar för en trimkurs i vår. 
 
Kontakt ska tas med studiefrämjandet för att undersöka eventuellt samarbete vid våra evenemang 
t.ex Flattlägret. 
 
 
§ 11 Flattlägret  
 
Beslut tas att arrangera FRK Flattläger 2019 
 
En arbetsgrupp är bildad och undersöker nu möjlig plats samt domare för Flattlägret våren 2019. 
 
§ 12 Hemsida och Charmören 
 
§ 13  
Plats för årsmöte blir Väsby brukshundsklubb. Datum bestämdes vid förra mötet 2019-02-10. 
 
§ 14 
Nästa styrelsemöte 2 december kl 18.30 
 
Mötet avslutas  
Håkan Eriksson tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat 
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Vid protokollet 
 
_______________________________ 
Lotta Strauss 
Sekreterare 
 
Justeras:  

_______________________________                 _______________ 
                                Therese Olander 
Håkan Eriksson  

Ordförande                  Justerare 


