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Plats: Telefonmöte 
§§ 72-88 

 

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

 
 
§ 72 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.03 och hälsade alla välkomna. 
 
§ 73  Val av justerare 
Utsågs Annika Bergdahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 74 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några ändringar. 
 
§ 75 Föregående protokoll  
Protokoll från mötet den 4 oktober 2016 gicks igenom och godkändes utan ändringar. 
 
§ 76 Inkommen post 
Inkommen post gicks igenom. Sammanfattning från FRK HS möte har inkommit som 
bl.a. handlade om arvodering. Anna informerade från SSRK Norrbottenavdelningens 
möte angående remissen om ett delat SSRK samt om nedläggning av sektioner. Ett 
skarp svar är tillsänt SSRK HS från SSRK Nb. Information om viltspår med de nya 
reglerna, protokoll m.m. har inkommit från FRK HS. Samtliga utan åtgjärd. 
 
§ 77 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
 
§ 78 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
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§ 79 Uppdragslista 
Uppdragslistan gicks igenom:  
- Förfrågan har ställts till instruktör om att hålla tematräning retrieverträning, svar har 
ännu inte inkommit. 
- Flatträff kommer att genomföras i Kiruna den 14 december. Plats och tid är klar. 
Annons kommer att publiceras inom kort. 
- FRK HS har fått svar på frågan om sektionens tankar om Flatmästerskapet och 
Clubshow. 
- Tema Viltspår är inte längre aktuellt och stryks då vintern och snön kommit. 
 
§ 80 Sektionsmöte 2017 
Mötet diskuterade sektionsmötet. Datum och tid för sektionsmötet blir söndag den 12 
februari kl. 12.00. Konferenslokal är bokad på Studiefrämjandet i Luleå mellan kl 
11.00-16.00. Mötet diskuterade även förslag på mötesordförande samt förslag på 
föredrag i samband med mötet. Förra året hölls föredrag om hur domaren ser och 
dömer flatten på utställning. Förslag framkom om att hålla ett föredrag för hur 
domaren ser och dömer Flatten på jaktprov på detta sektionsmöte. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att sektionsmötet hålls söndag den 12 februari kl 
12.00 på Studiefrämjandet i Luleå. Mötesordförande liksom föredragshållare ska 
tillfrågas inom ämnet hur domaren ser och dömer Flatten på jaktprov. 
 
§ 81 Utställningsansvarig 
Mötet diskuterade sektionens Flatshow som arrangerades den 30 oktober på 
Hundvis i Piteå. Vi har bara fått positiv respons till oss; jättebra arrangerat, trevlig 
utställning, trevlig och ljus hall, glad och härlig stämning bland alla, mycket priser. Ett 
litet missöde i tryckning av katalog gjorde att katalogen istället publicerades på vår 
Facebookgrupp, och det till mångas glädje! Även här positiv respons så som 
"modernt och miljövänligt".  
 
Mötet ansåg att utställningen flöt på bra och att hallen var bra, framför allt att det 
fanns möjlighet att lägga ut matta i ringen. Hallen räckte till men rymmer inte många 
fler än så här. Utställningen har gått med vinst. Utförligare ekonomisk rapport 
kommer nästa möte då alla kostnader bör vara bokförda och klara. 
 
§ 82 Jaktansvarig 
Ingenting att rapportera. Har varit i kontakt med Ingela Karlsson igen och väntar på 
möjliga datum för jakthelg. 
 
§ 83 Utbildningsansvarig 
Ingenting att rapportera. 
 
§ 84 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts, bl.a. 
publicering av resultat med bilder från vår Flatshow samt redaktionella ändringar. 
Även uppdateringar på FRK Norrs Facebookgrupp har gjorts före och efter Flatshow 
med bland annat publicering av PM och resultat med bilder. 
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Annons med utlysning av sektionsmötet har skickats till Charmören för publicering i 
Charmören nr 4. 
 
§ 85 Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Sektionen har per dags dato 22 857 kr på bankkontot och 1044 kr i kassan. Betalning 
har gjorts av hotellboende för domare för Flatshow samt hyra av Hundvis B-hall. Kvar 
att betala ut från Flatshow är domarens reseersättning.  
 
§ 86 Övriga frågor 
a) Hyra av hundhall för träning och aktiviteter 
Förslag framlades om hyra av Rögers Hundhall på Bergnäset, Luleå, vid ett par 
tillfällen under vintern för fri träning och aktiviteter. Rögers Hundhall kostar 250 
kr/timme att hyra. Lediga datum samt bokningsregler ska undersökas. 
 
§ 87  Nästa möte 
Datum för nästa telefonstyrelsemöte blir tisdag den 10 januari kl 19.00. 
 
§ 88 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 20.00. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Madeleine Asp Mikko   Annika Bergdahl 
Ordförande  Justerare 


