
Flatcoated Retrieverklubben Skåne/Blekinge

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-25

Närvarande: Malin Andersson, Annette Bennvid, Carina Svensson, Peder Pedersen, Felicia Sköld.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötets ordförande
Sittande.

3. Val av mötets sekreterare
Sittande.

4. Val av justerare för dagens protokoll
Peder Pedersen valdes som justerare för dagens protokoll.

5. Fastställande av dagordningen
Godkändes.

6. Genomgång a föregående protokoll
Inget att tillägga eller följa upp. 
 
7.A. Genomgång av motioner till fullmäktigemötet den 17 mars
Vi gick igenom de olika propositioner och motioner inför mötet och kom fram till vilka vi ska stödja 
och inte stödja.
     Motioner

 Ändring i FRK´s statuter för klubbens vandrinsgpris . Tillåt Nordiska jaktprovsmeriter i 
elitklass – Beslut att stödja

 Förändring av vandringspriset ”Årets flat” -  Beslut att stödja HS 
 Gemensam profil – Beslut att stödja
 Utländska jakt meriter skall vara stödjande till grund för vandringspriser inom FRK – Beslut 

att stödja

   Proposition
1. Gällande stadge ändring för rasklubb och sektioner – Beslut att stödja
2. Justerande poängberäkning för vandringspriset Årets Flat – Beslut att stödja
3. Höjd medlemsavgift för fullbetalande medlem i FRK -  Beslut att stödja



7.B. Utse 2 suppleanter för Peder och Carina till fullmäktigemötet och sektionsmöte
Malin och Felicia valdes.

8. Planering av vårens aktiviteter
Träning för As-Björn fredag 19/4 (långfredag) för nybörjarklass.
Måndag 22/4 (annandagpåsk) för öppenklass plats.  Det kommer vara 6 ekipage i varje grupp och 
kostar 1000 kr per deltagare, man står för fika själv under dagen. Peder pratar med Jesper om 
anmälnings länk.

Dubbelarrangemang vi har tittat på 2 aktuella helger i juni. Vi ska höra oss för om man eventuellt 
kanske kan vara på frostavallen.

9. Hur jobbar vi i framtiden
Att vi har ansvar för våra respektive grupper behöver något göras i ens grupp så har man 
huvudansvar, för att sätta ihop en grupp om det behövs. 

10. Vandringspriserna
Mumme har ansvar för vilka vandringspriser vi har och var de är. Nästa möte när alla är närvarande
utser vi en grupp som kan jobba med justeringarna i statuterna. 

11. Övrigt
Den ny milersättningslappen kolla så den ligger på hemsidan.

12. Plats, tid för nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 2/4 hemma hos Carina i Sjöbo kl: 18.30

13. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Malin Andersson Carina Svensson
sekreterare Ordförande

Peder Pedersen
Justerare


