Flatcoated retrieverklubben
Informationskommitté

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2014-08-14

Plats: Telefonmöte
§§ 11 — 20
Närvarande:
Camilla Boquist, sammankallande
Cecilia Edberg
Susanna Hagman
Anmält förhinder:
Gun Wallenmark
Låtta Bergstrand
§ 11
Mötet öppnas
Sammankallande öppnade mötet kl 15.10.
§ 12
Val av justerare
Utsågs Susanna Hagman att justera dagens protokoll.
§ 13
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 14
Föregående protokoll
Protokollet från den 20 maj 2014 gicks igenom.
Kommittén beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
§ 15
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom.
- Flatbutiken, inköp av nytt material skickas istället som förslag till
huvudstyrelsen. Förslag är t-shirts, keps, träningsväst.
- Annonshöjning i Charmören är gjord fr o m den 1 juli 2014.
- Charmören på pdf som alternativt val för våra medlemmar kommer
att införas efter beslut i huvudstyrelsen.
- Logo är skickat till Gun för införande i utskicket till nya medlemmar
och nya ägare av rasen.
Sammanfattning: Förslag på inköp till Flatbutiken skickas till huvudstyrelsen.
Annonshöjning i Charmören är gjord. Charmören på pdf som ett alternativ kommer
att införas. Logo är skickat till ansvarig för utskicken.
§ 16
Tidningen Charmören
Önskemål om att återinföra uppfödarintervjuerna i Charmören.
Sammanfattning: Diskutera med redaktör Låtta om uppfödarintervjuerna kan
återinföras.
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§ 17
Information inom Flatcoated retrieverklubben
Raspresentation i Hundsport kommer i septembernumret. Klubben och 37 st
uppfödare (som efter en förfrågan från klubben valt att vara med) har en gemensam
annons.
Nyhetsbrev skickades ut i juni.
§ 18
Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 19
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 25 september 2014 kl 15.00.
§ 20
Mötets avslutande
Sammankallande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 15.30.

Vid protokollet:
Camilla Boquist
Sekreterare
Justeras:
Susanna Hagman
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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