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Plats: Lerbäcken, Luleå 
§§ 1-18 

 

 

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

 

 
§  1 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 18.45 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Val av sekreterare för mötet 
Utsågs Karin Karkiainen som mötets sekreterare. 
 
§  3 Val av justerare 
Utsågs Sandra Lundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg under § 16 Övriga frågor  a) 
Startbidrag b) Vårens aktiviteter och c) Kommittéer. 
 
§ 5 Val av vice ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Annika Bergdahl till vice ordförande. 
 
§ 6 Val av styrelsesekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Karin Karkiainen till styrelsesekreterare. 
 
§ 7 Val av styrelsekassör 
Styrelsen beslutade att utse Annika Bergdahl till styrelsekassör. 
 
§ 8 Val av utställningsansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Sandra Lundström som utställningsansvarig. 
 
§ 9 Val av jaktansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Nina Ivaska som jaktansvarig. 
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§ 10 Val av utbildningsansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Anneli Mattsson som utbildningsansvarig. 
 
§ 11 Val av informations- och hemsideansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Karin Karkiainen som informations- och 
hemsideansvarig. 
 
§ 12 Beslut om omedelbar justering 
Mötet beslutade att §§ 5-11 är omedelbart justerade. 
 
§ 13 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben sektion Norr  
Att klubbens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och en ledamot. 
Två i förening. I förening med ordförande Anneli Mattsson är kassör Annika Bergdahl 
klubbens firmatecknare. 
 
§ 14 Disposition av klubbens medel 
Att klubbens medel ska disponeras av Anneli Mattsson och Annika Bergdahl, vilka 
var för sig ska disponera klubbens bankgirokonto, samt äga, likadels var för sig, rätt 
att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara. 
 
§ 15 Anmälan till FRKs Sektionsträff  och Fullmäktige 21-22 mars 2015 
Mötet beslutade att anmäla Annika Bergdahl som delegat till FRKs Sektionsträff  och 
Fullmäktige den 21-22 mars 2015. Detta förutsatt att sektionen står utanför 
resepoolen då Annika redan kommer att finnas på orten. Undantag från respoolen 
undersöks vidare. 
 
§ 16 Övriga frågor 
a) Startbidrag 
Informerades om att FRK Norr kommer ges ett startbidrag från FRK Hs samt 
sektionspeng.   
 
b) Vårens aktiviteter 
Oklart om den planerade tematräffen den 22 mars kommer att kunna genomföras, 
undersöks vidare. 
 
Instruktör för helgkurs i retrieverjakt den 9-11 maj diskuterades liksom sista 
anmälningsdag som fastställdes till den 10 april. Förfrågan ska ställas till föreslagen 
instruktör. 
 
Tematräning trimning på gång. Instruktör tillfrågad och har fått klartecken. Datum för 
tematräningen trimning bestäms vid senare tillfälle. 
 
c) Kommittéer 
Mötet diskuterade kring eventuellt bildande av kommittéer. Information om nuvarande 
ansvarigposter ska presenteras på hemsida och FB samt intresseanmälan att delta 
som funktionär vid arrangemang ska läggas ut på hemsida och FB. 
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§ 17 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndag den 13 april kl 18.30 hos Sandra Lundström. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 20.05. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Matsson  Sandra Lundström   
Ordförande Justerare 
 
 
  
   


