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Plats: Telefonmöte 
§§ 1-18 

 

 

Beslutande: 
Madeleine Asp Mikko 
Karin Karkiainen 
Annika Bergdahl 
Pernilla Henriksson 
 
Suppleanter: 
Angelica Fransson 
Christina Kero 
 
Meddelat förhinder: 
Anna Vikström 
 
Frånvarande: 
 
 

 
§  1 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.01 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Val av sekreterare för mötet 
Utsågs Karin Karkiainen som mötets sekreterare. 
 
§  3 Val av justerare 
Utsågs Annika Bergdahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes utan ändring. 
 
§ 5 Val av vice ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Christina Kero 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 Madeleine Asp Mikko som utställningsansvarig. 
 
§ 9 Val av jaktansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Anna Vikström som jaktansvarig. 
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§ 10 Val av utbildningsansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Pernilla Henriksson 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 Madeleine Asp Mikko är kassör Annika 
Bergdahl klubbens firmatecknare (bilaga 1). 
 
§ 14 Disposition av klubbens medel 
Att klubbens medel ska disponeras av Madeleine Asp Mikko 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 19-20 mars 2016 
Mötet beslutade att anmäla Karin Karkiainen och Madeleine Asp Mikko som 
ordinarie  delegater samt Annika Bergdahl som suppleant till FRKs Sektionsträff  och 
Fullmäktige den 19-20 mars 2016.  
 
§ 16 Övriga frågor 
a) Vårens aktiviteter 
Vårens planerade jakthelg diskuterades. Andra aktiviteter som även diskuterades och 
planeras för våren/försommaren är: 
- Låtsasjaktprov på dummies på olika orter inom FRK Norr där man hjälps åt att vara 
funktionärer. 
- Uppfödarträff, förslagsvis i samarbete med FRK Umeå, preliminärt i mars. 
- Hundpromenad för flattägare i Kiruna. Förhoppningsvis ska hundpromenad även 
kunna genomföras på andra orter också. 
Utöver detta diskuterar mötet någon aktivitet för ungdomar.  
 
b) Kommittéer  
Mötet diskuterade bildande av utställnings-, jakt- samt utbildningskommitté för att 
involvera fler personer i föreningens arbete. De som är ansvariga för utställning, jakt 
och utbildning i styrelsen är även sammankallande i respektive kommitté. 
 
§ 17 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till  måndag den 14 mars klockan 19. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.05. 
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Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Madeleine Asp Mikko  Annika Bergdahl  
Ordförande Justerare 
 
 
  
   


