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FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN
PROTOKOLL
Informationskommittén
Sammanträdesdatum 1/2019
2019-04-25
Plats:

Telefonmöte
§ 1 - § 12

Ordförande:

Monica Olofsson, MO

Beslutande:

Andrea Nordling, AN
Camilla Boqvist, CB
Låtta Bergstrand, LB

Anmält förhinder:

Carin Carlsdotter Denell, CCD

§ 1.
Mötets öppnande.
Ordförande MO förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2.
Val av justerare samt protokollförare
Mötet beslutar
att utse Andreas Nordling att, jämte ordförande justera protokollet.
att utse Låtta Bergstrand till ständig protokollförare i den mån det är möjligt.
§ 3.
Fastställande av dagordning.
Föreligger förslag till dagordning.
Mötet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning för mötet.
§4
Föregående mötesprotokoll.
Då detta är kommitténs första möte föreligger inget föregående protokoll.
§5
Tystnadsplikt
Föredragande MO
Formulär om tystnadsplikt har mejlats ut till kommitténs medlemmar.
Alla skriver ut, signerar, skannar och sänder sitt formulär till MO.

Sidan 1 av 3
Justerandes signatur








FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN
PROTOKOLL
Informationskommittén
Sammanträdesdatum 1/2019
2019-04-25
§ 6.
FRK:s alla kommunikationskanaler
Föredragande MO
Mötet diskuterar klubbens olika kommunikationskanaler i stort
Web-hemsidan behöver gemensam struktur men varje verksamhetsansvarig ansvarar för sin/sina
sidor, kortfattad, enhetligare text.
Bubblan–ordförandens rader på hemsidan. Förnyas regelbundet månatligen samt vid behov.
Innehåll web/FB?
Vilka olika kategorier ska omfattas av s.k. friex av Charmören? /Låtta och Monica kollar vidare
Placering av samarbetspartners logga på webben, MO kollar.>
Resultat om vad och var? Allt material, text och bild, som ska publiceras ska färdigställa av
respektive verksamhetsansvarig.
Mötet beslutar
att utse även Camilla Boqvist till redaktör för hemsidan
§ 7.
Monteravtal med Östra och Västra sektioner
Föredragande MO
Ngn form av avtal bör upprättas mellan HS och Östra resp. Västra gällande FRK’s deltagande på
utställningarna Stockholms Hundmässa och MyDog i Göteborg.
Mötet beslutar
att MO utarbetar ett förslag till ett avtal, så alla vet vad som gäller.
§ 8.
FRK’s policys
Frågan bordlades.
§ 9.
Ärende från Fullmäktigemötet:
Föredragande MO, gemensam profil, gemensam plattform.
Mötet beslutar
att bilda en arbetsgrupp bestående av MO sammankallande, AN,
Andreas Fälth, Freddy Alm samt att tillfråga ytterligare en person från en sektion.
§ 10.
Information från Huvudstyrelsen.
Hittas under § 7.
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§ 11.
Nästkommande möte.
Mötet beslutar
att avhålla nästa möte via telefon om ca 1 månad
att MO kallar till mötet med förslag på tre datum.
§ 12.
Mötets avslutande.
Ordföranden MO tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.

”Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.”
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