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Telefonmöte kl 19:00-20:00 
§1-10 
Beslutande. Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors,  Lisbeth Alakangas , 
Anna Vikström och Mats Tapani 
Suppleanter: Pia Nedrum 
 
 
Ej närvarande:Helena Sandberg och Helena Sandström 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare 
Pia Nedrum valdes som justerare för dagens möte. 
 
§ 3 Val av Sekreterare för mötet 
Britt-Marie Mallfors valdes som sekreterare för mötet. 
 
§ 4 Val av vice ordförande för föreningen  
Anna Vikström valdes som vice ordförande. 
 
§ 5 Val av sekreterare för föreningen 
Britt-Marie Mallfors omvaldes som sekreterare. 
 
§ 6 Rätt att teckna föreningens firma. 
Kassör Mats Tapani och ordförande Anders Gustafsson har rätt att val för sig teckna 
föreningens firma. 
 
§ 7 Val av kommitteer/ansvariga 
Jaktansvarig: Anna Vikström  
Utställningsansvarig Gunilla Berglund  
Utbildningsansvarig Lisbeth Alakangas,  
 
§ 8 Övriga frågor 
Delegater till fullmäktige 17 och 18 mars. Förslag Pia Nedrum och sen fråga Karin 
Samuelsson. 
Att dela ut ett pris på årsmötet till årets – allround flat , jaktflat, utställningsflat. – Anna och 
Lisbeth tar på sig jobbet för att utarbeta poängsystem och presentera på nästa möte. 
Jaktkursen – Medlemmar i frk Norr som ej har deltagit på kurs har företräde att anmäla sig på 
kursen. Därefter övriga frk medlemmar. Deltagare utan hund utan kostnad. 
Vi beställer en ny medlemsmatrikel före alla aktiviteter drar igång. 
Presentkort till Lena Sundqvist och Karin Samuelsson – Gunilla skickar presentkort till dessa. 



De som är över från årsmötet – dessa priser reserveras till Flatshowen. 
Jaktprovet – Mats undersöker provplats. Samt är provledare. 
Provledarutbildning 5-6 maj. – senast 15/4 till Carina Isaksson. 
Ekonomi: betalat ut reseräkning för fågelinköp samt porto/frakt kostnad. Inköp för koppel. 
Hemsidan 375:- plus 1485:- webb domänen. In lite pengar som hamnat fel från jaktprovet. 
Våra tillgångar i dagsläget är 25698:90 . Vi har skaffat swish till föreningen. 
 
§ 9 Nästa möte 
20/3 kl 19:00 
 
§10  Mötets avslut 
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson  Pia Nedrum 
Sekreterare  Ordförande    justerare 


