Protokoll fört vid FRK Bergslagens styrelsemöte tisdagen 3
oktober 2017, fysiskt möte i Kungsör. Möte nr: 3
Närvarande: Linn Aasen, Marie Idulv, Ewa Haag, Lena Haag, Lena Ohlsson och Thomas
Pettersson.
Förhindrad: Ann-Sofie Svenman, Helena Larsson och Sanna Alatalo
§ 1. Mötets öppnande.
Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av justerare.
Lena Ohlsson valdes till justerare.
§ 3. Godkännande av ärendelista.
Ärendelistan godkändes.
§ 4. Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Ekonomisk rapport
Ewa rapporterar att vi har god likviditet.
§ 6. HS inkomna skrivelser och rapporter.
Inbjudan har kommit om att diplomera WT domare. Vi har ingen att skicka utan överlåter
det till SSRK.
§ 7.Jaktprov.
Raskampen hålls av goldenklubben i år. Inbjudan ligger ute så grupper själva får anmäla
sig. Nästa år är det vi som ska arrangera det.
§ 8. Utställning.
KM arrangerades 16 sep i Arboga och gick bra ekonomiskt. Lena H. skriver ihop något till
Charmören och hemsidan. Det behövs ett nytt tält för framtida utställningar, Lena H. tittar
ut ett lämpligt för utställningsverksamheten och får investera i det.
§ 9. Viltspår.
KM hölls i samband med SSRK Östras höstprov i Härad den 17 september. Tre deltog och
resultat är skickat till Charmören och hemsidan.
§ 10. Utbildning.
a. Lena O. ska ta kontakt med Anitha Norrblom för helgkurs.
b. Kursen i viltspår fick ställas in pga för dåligt deltagarantal, Linn provar att arrangera
en ny kurs till våren där hon själv är instruktör i norskt viltspår.
c. Marie tar kontakt med Annika Christiansen för kurs.
d. Lena O. tar kontakt med Pia Holmlund för grundkurs.
e. Marie kollar med Karin Gustafsson om massagekurs under vintern.
f. Lena O. kollar om Annelie kan hålla en trimkurs.
§ 11. Charmören.
Manusstopp är 8 november. Linn skickar in info om årsmöte 11 februari i Örebrotrakten
inkl. vandringspriser. Lena skickar in utställningsresultat.
§ 12. Beslut enligt Capsulam.
Beslut per Capsulam taget 2017-08-21 att inte sponsra Rasmästerskapet.
§ 13. Övriga frågor.
a. Arbetsgrupper behövs inom jakt och utställning med medlemmar utanför styrelsen.
b. Årsmötet är 11 februari, Ewa kollar efter lokal i Örebro. Marie tar kontakt med
valberedningen inför detta.
c. Marie kollar upp möjligheten till att arrangera läger för träning utan instruktör.
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§ 14. Nästa möte.
Fysiskt möte i samband med julbord i november/december. Datum kommer senare.
§ 15. Avslutning.
Marie tackade av alla och mötet avslutades.
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