Flatcoated retrieverklubben
Informationskommitté

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2013-12-02

Plats: Telefonmöte
§§ 35 — 44
Närvarande:
Camilla Boquist, sammankallande
Låtta Bergstrand
Cecilia Edberg
Susanna Hagman
Anmält förhinder:
Gun Wallenmark

§ 35
Mötet öppnas
Sammankallande öppnade mötet kl 15.03 och vi började med att presentera oss alla
då vi fått en ny kommittémedlem.
§ 36
Val av justerare
Utsågs Cecilia Edberg att justera dagens protokoll.
§ 37
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av § 39 Uppdragslista.
§ 38
Föregående protokoll
Protokollen från den 14 augusti och 29 oktober gicks igenom.
Kommittén beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.
§ 39
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom.
- Nyhetsbrevet sätts nu igång. Susanna blir ansvarig för detta.
- Utkastförslaget till uppfödarutskicket gicks igenom och godkändes.
- Låtta läste upp ett utkastförslag på text till de nytillkomna i
sektionernas styrelser, detta godkändes.
- Blocketannons har Gun fått prisuppgift på och det var för dyrt för
FRK:s budget.
- Charmören nr 4/2013 är i färg. Huvudstyrelsen gör en utvärdering.
- Senaste numret av Charmören, nr 3/2013 är skickad till FRK:s
monter på Stockholm Hundmässa.
- Broschyrer är beställda, radbrytningen gjordes aldrig.
Sammanfattning: Nyhetsbrevet, Camilla ser till att ordna med en ny mailadress till
Susanna och lägger in information om Nyhetsbrevet på hemsidan. Låtta lägger in text
i nästa nummer av Charmören nr 1/2014. Camilla och Låtta ser gemensamt till att få
in material till utskicket och Camilla sammanställer det. Susanna tar emot
anmälningar och gör utskicket.
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Camilla och Cecilia fortsätter att jobba med uppfödarutskicket.
Låtta skickar ut utkastförslaget på text till de nytillkomna i sektionernas styrelser till
övriga i kommittén för godkännande på nästa möte.
§ 40
Tidningen Charmören
Helt i färg detta nummer, nr 4/2013. Huvudstyrelsen utvärderar. Nummer 4 kommer
att vara lite försenad.
Färre julannonser de senaste åren, många använder andra kanaler istället såsom
hemsida och e-post. Hur får vi tillbaka annonserna till Charmören diskuterades.
§ 41
Information inom Flatcoated retrieverklubben
Utskick till Nya ägare av rasen och Nya medlemmar.
Vi får listor av ansvarig i FRK och gör utskick av Välkomstbrev tillsammans med
Charmören i pdf och Nyhetsbrevet i pdf.
Sammanfattning: Camilla hör med Gun om hon kan tänkas ta på sig att göra dessa
två utkastförslag, Nya ägare av rasen och Nya medlemmar i klubben, samt göra
utskicken.
Låtta skickar med senaste Charmören i pdf och Sanna senast Nyhetsbrevet i pdf.
§ 42
Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 43
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 10 februari 2014 kl 15.00
§ 44
Mötets avslutande
Sammankallande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 15.45.

Vid protokollet:
Camilla Boquist
Sekreterare
Justeras:
Cecilia Edberg
Justerare
”Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av FRK:s huvudstyrelse.”
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