
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FRK Norr 2017-03-28 

Telefonmöte, närvarande: 

Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Helena Sandström, Mats Tapani, Lisbeth Alakangas, 

Anna Vikström 

Frånvarande: Pernilla Henriksson, Britt-Marie Mallfors 

Kommentar: Suppleanter är alltid välkomna men det är bra om frånvarande ordinarie 

ledamöter särskilt bjuder in suppleanterna. 

1. Rapport från FRK HS stämma i Stockholm 

Mats och Helena representerade FRK Norr. Många ärenden och ämnen hade diskuterats;  

Hälsoprojektet, gemensam policy om reseräkningar, arvoden till funktionärer vid aktiviteter, 

medlemsminskningen, försäkringsfrågor, wt som officiell provform mm. Närmare 

beskrivning går att få via protokoll på FRKs hemsida när detta publiceras. 

2. Utställning 

Gunilla och Britt-Marie ansvarar för detta. Planen är att ordna flatshowen sommartid detta år, 

dagen före (15/7) SKKs utställning i Piteå. Många fördelar med samordningen och vi hoppas 

på många anmälda. Annons till Charmören in senast 15/5.  

3. Kurser 

Grundlydnadskursen för unghundar under ledning av Nina Ivaska full, åtta deltagare varav 

flera från höstens valpträff med valpar födda 2016.  Roligt med nya ansikten som är aktiva i 

klubben! Fyra träffar i mars –april 

Jaktkursen med Ingela Karlsson 20-21 maj också full. 14 deltagare, sju i nkl och sju i ökl 

gruppen.  

Båda kurserna fylldes snabbt. Vi talade om att ordna en fortsättningskurs för unghundarna i 

höst.  

4. Jaktprov 

Anders ansvarar för att via Carina Isacsson SSRK, undersöka vad som krävs och när detta kan 

anordnas. Det ska ske efter ordinarie prov, i september-tidigt i oktober. Helena har kontakter 

och tror inte att det blir några problem att få tag i vilt. Vi behöver köpa in en frys i så fall och 

hitta en plats där denna kan stå. Beslut vid nästa möte. 

5. Hemsidan och Charmören 

Vi måste hjälpas åt med att få in material till hemsidan, aktiviteter, protokoll mm. Samma sak 

gäller Charmören. Vi måste synas! Korta ”artiklar” med foton från våra kurser, utställningar 

mm. Material ska skickas till Britt-Marie som får publicera på hemsidan, alternativt skicka till 

Charmören. 

6. Telefonmöten 

Med tanke på avstånden mellan oss måste vi änvända tekniken. Telefonmöten är inte optimalt 

men fungerar tillfredsställande. Skype torde medföra ändå större tekniska problem med 6-8 



deltagare samtidigt. Fysiska möten ska vi försöka ha när det är möjligt, exempelvis vid 

utställningen i sommar.  

7. Kassarapport 

I kassan idag: 33, 374, kr. 

För resan till HS utlagt: 4375, 10 kr.  

Väntas tillbaka från poolningen: Ca 2000 kr 

Förväntade utgifter: Ingela Karlsson arvode plus resa ca 7000 kr? 

Nina Ivaska har fått rabatt 500 kr i jaktkursen pga sitt ansvar för grundlydnadskursen. 

Anna ansvarar för att dessutom köpa en present till Nina vid kursslut.  

FRK Norr har nu ett eget VISA kort som kan användas exempelvis då resor beställs till 

utställningsdomare mm. 

 

Mötesekreterare: Anna Vikström 

 

Justerare: 

 

 

 

Mats Tapani    Anders Gustafsson 

 


