Flatcoated retrieverklubben
Informationskommitté

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2014-02-25

Plats: Telefonmöte
§§ 45 — 54
Närvarande:
Camilla Boquist, sammankallande
Låtta Bergstrand
Cecilia Edberg
Gun Wallenmark
Anmält förhinder:
Susanna Hagman

§ 45
Mötet öppnas
Sammankallande öppnade mötet kl 15.04.
§ 46
Val av justerare
Utsågs Cecilia Edberg att justera dagens protokoll.
§ 47
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 48
Föregående protokoll
Protokollet från den 2 december 2013 gicks igenom.
Kommittén beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
§ 49
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom.
- Första nyhetsbrevet har skickats ut av Susanna.
- Camilla och Cecilia finslipar på förslaget på uppfödarutskick. Svar på
utskicket kan ske via enkät på hemsidan också.
- Låtta skickar ut information om Charmörens manusstopp mm till
sektionernas styrelse och ungdomsgruppens ansvariga.
- Gun gör två utkastförslag på utskick till Nya ägare av rasen och Nya
medlemmar till nästa möte.
Sammanfattning: Camilla och Cecilia fortsätter att jobba med uppfödarutskicket.
Låtta skickar ut information om Charmören till sektionernas styrelser och
ungdomsgruppens ansvariga. Gun gör två utkastförslag, Nya ägare av rasen och Nya
medlemmar i klubben.
§ 50
Tidningen Charmören
Helt i färg nummer 1/2014 också. Vi var alla eniga om att det gav ett lyft till
tidningen.
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Ett extra utskick ska göras till de som inte fick nr 4/2012. Låtta ordnar det och hör
med Patrick hur han brukade göra. Camilla skickar adressklisterlapparna till Låtta.
Vi diskuterar vidare om en ev annonshöjning i Charmören. Just nu ligger vi ganska
lika med andra retrieverklubbar. Vi återkommer till frågan.
Vi diskuterade vidare om valet av pdf-utskick av Charmören är ett alternativ. Var går
gränsen för tryckeriet att vilja trycka om det är många som vill ha pdf var en av
frågeställningarna. Mötet tyckte att vi först går ut och gör en förfrågan till våra
medlemmar för att se hur stort intresse det finns, sedan använder vi det som
framkommer till diskussionsunderlag för att ta frågan vidare till tryckeriet och våra
annonsörer.
Sammanfattning: Extra utskick av Charmören görs av Låtta, vi återkommer till
frågan om en ev annonshöjning, vi gör en frågeställning till våra medlemmar om pdf
som ett alternativt utskick av Charmören där man får välja om man vill ha pdf eller
tidning, inte både och.
§ 51
Information inom Flatcoated retrieverklubben
Mötet tittade på enkätutkastet runt rasboken och diskuterade frågeställningen som
fanns. Alla tyckte det såg bra ut.
§ 52
Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 53
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 15 april 2014 kl 15.00.
§ 54
Mötets avslutande
Sammankallande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 15.42.

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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