
FRK Sektion Norr  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum: 2016-03-14 

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (3)  

Plats: Telefonmöte 
§§ 19-36 
 

 

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

 
§ 19 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.05 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 20  Val av justerare 
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några förändringar. 
 
§ 22 Föregående protokoll  
Protokoll från konstituerande mötet 15 februari 2016 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 23 Inkommen post 
Inkommen post gicks igenom. Fullmäktigehandlingar från FRK Hs har inkommit till 
sektionens delegater. 
 
§ 24 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 25 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 26 Uppdragslista 
Syftet med uppdragslista förklarades. Ingenting nytt på uppdragslistan.  
 
§ 27 Utställningsansvarig 
Ingenting att rapportera. 
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§ 28 Jaktansvarig 
Jaktansvarig informerade kring jakthelgen den 21-22 maj. Två instruktörer är klara; 
Bo Nordenborg och Katarina Nordström. Antalet deltagare, plats samt pris 
diskuterades.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att jakthelgen ska hållas i Sundom med 6 deltagare per 
grupp (med förbehåll för mindre justering) till en kostnad av 1200 kr/person. 
 
§ 29 Utbildningsansvarig 
Ingenting att rapportera. 
 
§ 30 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts.  
 
§ 31 Planering av kommande aktiviteter 
Styrelsen diskuterade de kommande aktiviteterna för våren och försommaren: 
- Flatträff med promenad och mingel planeras i Kiruna. Förslag på datum tas fram. 
- Tematräning rallylydnad i Kalix. Kontakt ska tas med de sedan tidigare klara 
instruktörerna för att fastställa datum för träningen. 
- Tematräning viltspår på några orter, förslag på instruktörer framlades.  
- Uppfödarträffen skjuts till hösten. 
 
Beslutades: Datum ska tas fram för ovan nämnda arrangemang liksom förfrågan för 
instruktörer ska göras för tematräning viltspår. 
 
§ 32 Marknadsföring och information 
Nästa manusstopp för Charmören är den 17 maj.  
 
§ 33 Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade att sektionen per dags dato har 17131 kr på bankkontot och 
660 kr i kassan.  
 
§ 34 Övriga frågor 
Ingen övrig fråga. 
 
§ 35  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 15 april på Bodens Camping i Boden. 
 
§ 36 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 19.55. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
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Justeras: 
 
 
Madeleine Asp Mikko   Anna Vikström 
Ordförande  Justerare 


