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Plats: Lerbäcken, Luleå 
§§ 11-24 

 

 

Beslutande: 
Anneli Matsson 
Karin Karkiainen 
Sandra Lundström 
Annika Bergdahl 
 
Suppleanter: 
Anna Vikström 
Nina Ivaska 
 
Meddelat förhinder: 
Pernilla Henriksson 
 
Frånvarande: 

 

 
§  11 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.15 och hälsade alla välkomna. 
 
§  12 Val av justerare 
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  13 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg a) och b) under § 22 Övriga 
frågor. 
 
§ 14 Föregående protokoll  
Protokoll från 6 juli 2014 gicks igenom och godkändes efter korrigering av felskrivning 
under §4 där det korrekta är styrelsekassör och inte styrelsesekreterare. 
 
§ 15 Inkommen post 
Inbjudan till Flatcoated retrieverklubbens Fullmäktige den 21-22 mars 2015 samt 
förfrågan från Flatcoated retrieverklubbens ordförande om FRK Norrs önskade 
geografiska tillhörighetsområde har inkommit. 
 
§ 16 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 17 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 18 Uppdragslista 
Mötet enades om att införa punkten Uppdragslista till dagordningen. Tidigare 
uppdrag gicks igenom; En sluten grupp för styrelsen på Facebook har skapats. Namn 
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har ändrats på Facebookgruppen "Ska vi bilda ett FRK Norrbotten?" till "FRK Norr". 
Hemsidan har uppdaterats med den nya styrelsen. 
 
§ 19 Ansvarsposter 
Mötet diskuterade ansvarsposter inom styrelsen. 
  
Beslutades: Mötet beslutade att till följande ansvarsposter tillsätta följande personer: 
Utställningsansvarig: Sandra Lundström 
Jaktansvarig: Nina Ivaska 
Utbildningsansvarig: Anneli Matsson 
Informationsansvarig: Karin Karkiainen 
 
Mötet beslutade även att samtliga i styrelsen ska läggas in som administratörer på 
Facebookgruppen FRK Norr om så är möjligt. 
 
Mötet diskuterade omvärldsbevakning inom upptagningsområdet för respektive 
ansvarsområde för att kunna planera aktiviteter på bästa sätt. Mötet uppdrog 
samtliga ansvariga att ha omvärldsbevakning. 
 
§ 20 Verksamhetsplan 
Mötet diskuterade hur styrelsen ska planera FRK Norrs verksamhet. Verksamheten 
ska planeras med mål och strategi. Mötet diskuterade vidare om att skapa 
återkommande aktiviteter som kan bli årlig tradition för FRK Norr. En förteckning över 
aktiviteter skapades över de förslag som inkom under diskussionen (bilaga 1). 
Förfrågan om önskade aktiviteter hos våra medlemmar ska ställas i 
Facebookgruppen. 
 
§ 21  Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Ingen rapport att gå igenom.  
 
Firmatecknare för FRK Norr  
Mötet diskuterade firmatecknare för FRK Norr. Klubbens firma ska tecknas, förutom 
av styrelsen, av ordförande och en ledamot. Två i förening. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att i förening med ordförande Anneli Mattson är kassör 
Annika Bergdahl klubbens firmatecknare (bilaga 2). 
 
Startbidrag och bankkonto/bankgiro 
Startbidrag och bankkonto/bankgiro diskuterades. Kassören tar kontakt med FRK Hs 
kassör Elin Eklund angående startbidrag. Bankkonto och bankgiro behöver öppnas, 
kassören undersöker förfarandet kring detta samt även organisationsnummer och 
bank med FRK Hs kassör. 
 
§ 22 Övriga frågor 
a) Studiefrämjandet 
Mötet diskuterade om anslutning till Studiefrämjandet samt möjlighet till hyra av lokal. 
Studiefrämjandet ska kontaktas för mer information. 
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b) Logga för FRK Norr 
Mötet diskuterade egen logga för FRK Norr. Undersöks vidare. 
 
§ 23 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndag den 15 september kl 19.00 i Sunderbyn. 
Ytterligare mötesdatum bestämdes till 14 oktober kl 19.00, plats bestäms vid mötet 
den 15 september. 
 
§ 24 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.15. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Matsson    Anna Vikström 
Ordförande   Justerare 


