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Plats: Sunderbyn, Luleå 
§§ 42-59 

 

 

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

 

 
§  42 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.10 och hälsade alla välkomna. 
 
§  43  Val av justerare 
Utsågs Pernilla Henriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  44 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg av övrig fråga c), d) och e). 
 
§ 45 Föregående protokoll  
Protokoll från 15 september 2014 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 46 Inkommen post 
Inkommen post redovisades och lades till handlingarna. 
 
§ 47 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 48 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 49 Uppdragslista 
Tidigare uppdrag gicks igenom;  
Svar har erhållits på förfrågan som ställts till Luleå BK angående hyra av 
inomhuslokalen Pluto. Finns möjlighet att hyra återkommande tid för 300 kr per 
timme. 
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Mötet diskuterade möjliga inomhuslokaler och kostnader. Mötet föreslog att boka 
lokal 1 ggr/månad, förslagsvis i november, januari och februari, och att ambulera 
mellan inomhuslokalerna i Luleå, Piteå och Kalix. Lediga datum i respektive hall ska 
undersökas. Undersökning görs även om eventuell inomhushall finns att hyra i 
Gällivare. 
 
Möjlighet för gemensam infomailadress undersöks vidare. 
 
Förfrågan har ställts till föreslagen instruktör för handlingskurs, svar har ännu inte 
inkommit. Mötet diskuterade huruvida handlingskursen ska genomföras. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att skjuta på handlingskursen till första kvartalet 2015. 
 
Offert för lokal samt lediga datum har undersökts för inofficiell utställning, Flat Show. 
Eukanubahallen i Kalix kostar 2000 kr för hel dag. Även Plutohallen i Luleå kostar 
2000 kr.  Eukanubahallen i Kalix är preliminärbokad. 
 
Förfrågan till önskad exteriördomare har gjorts med positiv respons. Klart besked 
väntas inom kort.  
 
Förfrågan har ställts till FRK HS kassör angående startbidragets storlek. Väntar 
besked. 
 
Ansökan om organisationsnummer samt tecknande av bankkonto och bankgiro 
pågår. 
 
§ 50 Rutiner vid arrangemang inom sektion FRK Norr 
Mötet gick igenom det framtagna utkastet Rutiner vid arrangemang inom sektion FRK 
Norr. Mötet enades om att dokumentet ska ses som ett levande dokument som kan 
komma att förändras vartefter om behov uppkommer. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att godkänna dokumentet efter att justeringar gjorts.  
 
§ 51 Ny samarbetspartner 
Ordförande informerade om att FRK Norr nu är ansluten till Studiefrämjandet.  
Ordförande redogjorde kort från mötet som ordförande samt sekreterare deltog på 
med Studiefrämjandet i Luleå den 8 oktober och vad en anslutning till 
Studiefrämjandet innebär för FRK Norr.  
 
§ 52 Utställningsansvarig 
Utställningsansvarig informerar kring förarbetet med den preliminärt planerade Flat 
Showen den 7 december. Behöver få klart med domare och lokal, har 
preliminärbokat Eukanubahallen i Kalix. Väntar besked från tillfrågad domare. 
Behöver även få klart med inropare och ringsekreterare. Mötet enades om att vänta 
med beslut om genomförande tills definitivt svar kommit från tillfrågad domare. 
  
§ 53 Jaktansvarig 
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Mötet diskuterade remissförslaget som inkommit från SSRK Norrbotten angående 
SSRK jaktprovsbestämmelser för A- och B-prov.  
 
§ 54 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerar om Tema markering och upplägg. 
 
Mötet diskuterade hur vakanta platser till kurser ska hanteras, om möjlighet finns att 
ta in andra raser på kurs vid vakanta platser. Undersöks vidare. 
 
Ordförande har erhållit offert för instruktör för viltspårskurs i FRK Norrs regi kring 
maj/juni 2015. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att boka den föreslagna instruktören för viltspårskurs 
med planerad start i maj/juni 2015. 
 
Sondering av vilka aktiviteter som kan vara intressanta för våra medlemmar kring 
Malmfälten ska göras. 
 
§ 55 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerar om de uppdateringar av hemsidan som gjorts samt 
undersöker vidare möjlighet att koppla en mejladress till samtliga 
styrelsemedlemmar.  
 
Artikel ska skickas in till Charmören om bildandet av vår sektion FRK Norr. 
 
§ 56  Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Ingen rapport att redovisa.  
 
§ 57 Övriga frågor 
a) Rutiner kring snabba beslut  
Mötet diskuterar rutiner för snabba beslut. Karin informerar om per capsulambeslut. 
Mötet enades om snabb kommunikation på styrelsens FB-sida om fråga uppkommer. 
 
b) Valberedning 
Förslag uppkom om att bjuda in valberedningen till vårt styrelsemöte. Mötet var eniga 
om att valberedningen ska bjudas in till ett av de kommande mötena. 
 
c) Kostnad för deltagare av annan ras vid FRK Norrs aktiviteter 
Fråga uppkom om kostnad för deltagare av annan ras vid FRK Norrs aktiviteter. 
Mötet diskuterade frågan. 
 
§ 58 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndag den 10 november kl 19.00 i Hälleström. 
 
§ 59 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 21.55. 
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Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Matsson    Pernilla Henriksson 
Ordförande   Justerare 


