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Plats: Sundom, Luleå 
§§ 25-41 

 

 

Beslutande: 
Anneli Matsson 
Karin Karkiainen 
Annika Bergdahl 
 
Suppleanter: 
Anna Vikström, går in som ordinarie ledamot 
Nina Ivaska 
 
Meddelat förhinder: 
Pernilla Henriksson 
Sandra Lundström 
 
Frånvarande: 

 

 
§  25 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.05 och hälsade alla välkomna. 
 
§  26  Val av justerare 
Utsågs Annika Bergdahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  27 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg av övrig fråga. 
 
§ 28 Föregående protokoll  
Protokoll från 19 augusti 2014 gicks igenom och godkändes efter tillägg av bilaga till 
§21 Ekonomi. 
 
§ 29 Inkommen post 
Ingen inkommen post. 
 
§ 30 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 31 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 32 Uppdragslista 
Tidigare uppdrag gicks igenom;  
Förfrågan har ställts till Luleå BK angående hyra av inomhuslokalen Pluto, inget svar 
har inkommit.  
Kontakt har tagits med Studiefrämjandet som återkommer med mötesdatum för 
information och anslutningsavtal. 
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Omvärldsundersökning har gjorts kring planerade utställningsarrangemang, jaktprov 
för retrievers och spaniels samt lydnads- och bruksprov i Norrbotten 2014.  
Tillägg av samtliga i styrelsen som administratörer för Facebooksidan har gjorts men 
verkar däremot inte fungera, utreds vidare. 
Undersökning har gjorts om hur ansökan om organisationsnummer går till samt 
tecknande av bankkonto och bankgiro. 
 
§ 33 Utställningsansvarig 
Utställningsansvarig har skickat lista med kommande utställningsaktiviteter enligt sitt 
uppdrag, listan gicks igenom av mötet. 
  
§ 34 Jaktansvarig 
Jaktansvarig gick igenom lista med kommande jaktaktiviteter enligt sitt uppdrag. 
 
§ 35 Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera utöver det som behandlas under §37. 
 
§ 36 Informationsansvarig 
Mötet diskuterar möjlighet att koppla en mejladress till samtliga styrelsemedlemmar. 
Undersöks vidare. 
 
§ 37 Verksamhet och aktiviteter 
Mötet diskuterade FRK Norrs första aktivitet. Olika hel- och halvdagskurser inom 
apportering diskuterades samt möjlighet till inofficiell utställning och handlingskurs. 
Utifrån de omvärldsbevakningar som gjorts inom de olika aktiviteterna bestämdes 
fasta eller preliminära datum, kostnader och anmälningstider.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att arrangera en grundkurs i apportering den 5 oktober 
samt kurs i markering den 18 oktober. Inbjudan kommer att annonseras på FRK 
Norrs Facebooksida samt hemsida.  
 
Preliminärt planeras en handlingskurs den 22 alt. 23 november. Preliminärt planeras 
även en inofficiell adventsutställning till den 7 december. Möjlighet för handlingskurs 
undersöks vidare liksom möjlighet att arrangera inofficiell utställning. Förslag på 
instruktör framkom till handlingskurs. För inofficiell utställning behöver lokal och 
domare undersökas vidare.  
 
§ 38  Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Ingen rapport att redovisa.  
 
§ 39 Övriga frågor 
a) Rutiner kring arrangemang under FRK Norr 
För att medlemmar i FRK Norr ska kunna arrangera aktiviteter i FRK Norrs namn runt 
om i sektionen behöver rutiner utformas. Detta för att bra kvalitet ska upprätthållas 
och för att styrelsen ska ha kännedom om vad som arrangeras i de olika geografiska 
delarna av sektionen. En fråga kring detta har inkommit från enskild medlem, 
förfrågan besvaras med önskemål om att inkomma med aktivitetsplanering. Mötet 
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fortsätter diskussionen om rutiner kring arrangemang under FRK Norr under en egen 
punkt på nästa mötes dagordning för framtagning av rutiner.   
 
§ 40 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till tisdag den 14 oktober kl 19.00 i Hälleström. 
 
§ 41 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 21.30. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Matsson    Annika Bergdahl 
Ordförande   Justerare 


