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Plats: Lerbäcken, Luleå 
§§ 39 - 55 

 

 

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

 
§  39 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 18.40 och hälsade alla välkomna. 
 
§  40  Val av justerare 
Utsågs Sandra Lundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  41 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några förändringar. 
 
§ 42 Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemötet 2015-04-13 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 43 Inkommen post 
Inkommen post gicks igenom. 
 
§ 44 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 45 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 46 Uppdragslista 
Tidigare uppdrag gicks igenom, alla uppdrag är slutförda.  
 
§ 47 Utställningsansvarig 
Utställningsansvarig informerade om Flat show den 15 november 2015. Domare till 
utställningen är klar, dömer gör Linda Edberg. Även plats är klar, utställningen 
kommer att hållas i Totohallen på Bodentravet. Kvar att besluta är bland annat sista 
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anmälningsdatum och anmälningsavgift, undersöks vidare och tas upp för beslut på 
nästa möte.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att flygresa ska bokas t/r Arlanda-Luleå över dagen 
enligt önskemål av domaren.  
 
§ 48 Jaktansvarig 
Jaktansvarig informerade att det inte fanns något nytt att rapportera. 
 
Önskemål har inkommit från medlemmar om WT-kurs. Mötet diskuterade 
möjligheterna att arrangera en WT-kurs alternativt en WT-kväll.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att arrangera en WT-kväll i Jämtön med Nina Ivaska 
som instruktör. Instruktören uppdrogs undersöka datum samt planera upplägg för 
kvällen där hon under ett par timmar går igenom sådant som är bra att veta om 
Working Test. Deltagaravgiften beslutades till 100 kr per deltagare.  
 
Förslag framlades om att arrangera inofficiellt B-prov under sommaren innan 
provsäsongen påbörjas liksom förslag på domare. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att undersöka möjlighet att arrangera inofficiellt B-prov 
under sommaren. Föreslagen domare kontaktas med förfrågan. Anmälningsavgiften 
beslutades till 200 kr. 
  
§ 49 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarige rapporterade att datum för Tematräning trimning ännu inte är 
klar.  
 
Utbildningsansvarige redovisade kursutvärderingarna som inkommit efter jakthelgens 
slut. Generellt mycket bra omdömen, alla deltagare uppger att de varit nöjda.  
 
Tematräning Ringträning diskuterades, bl.a. möjlig instruktör samt tidpunkt för 
tematräningen. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att Karin Karkiainen och Sandra Lundström är 
instruktörer för Tematräning Ringträning och uppdrog dessa att inkomma med förslag 
på datum för träningen. 
 
Förslag inkom om funktionärslista med kontaktuppgifter tillgänglig för styrelsen.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att funktionärsliska ska skapas och läggas upp internt 
för styrelsen. 
 
§ 50 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om att utkast till Charmören är klart och har 
skickats till redaktören av Charmören samt informerade om de uppdateringar av 
hemsidan som gjorts. 
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§ 51 Marknadsföring och information 
Mötet diskuterade logga och de förslag som fanns. Olika synpunkter med förslag på 
förändringar inkom. Dessa synpunkter med förslag ska framföras för ett andra utkast. 
 
Facebookgruppen FRK Norr behöver inte längre samköras med Facebooksidan FRK 
Norr. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att FB-gruppen FRK Norr ska avslutas inom kort. 
 
§ 52 Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade att sektionen har per dags dato 8607 kr på bankkontot och 
1247 kr i kassan. Det utlovade startbidraget på 5000 kr från FRK Hs har ännu inte 
inkommit.  
 
Betalningssätt till FRK Norrs arrangemang 
Mötet diskuterade möjlighet att göra betalning via Swish som ett alternativ till 
betalning till sektionens bankgiro.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att betalning kan göras via bankkonto eller Swish, dock 
ska det alltid, oavsett betalningssätt, vara förskottsbetalning till FRK Norrs 
arrangemang. 
 
§ 53 Övriga frågor 
a) Jakthelg 2016 
Fråga lyfter om att arrangera jakthelg även nästa år, 2016. Mötet diskuterade en 
eventuell jakthelg även nästa år och enades om att planeringen inför en eventuell 
jakthelg 2016 behöver starta inom en ganska snar framtid. 
 
§ 54  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 4 augusti kl 18.30 hos Annika Bergdahl på Lerbäcken. 
 
§ 55 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 20.50. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 



FRK Sektion Norr  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum: 2015-05-26 

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 4 (4)  

 
 
Anneli Matsson   Sandra Lundström 
Ordförande  Justerare 


