
FRK Norr    KONSTITUERANDE MÖTE 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20190213 

Plats: Telefonmöte  kl 19-19:41 
§ 18-28 
Beslutande: Anders Gustafsson,  Anna Vikström Gunilla Berglund,  Britt-Marie Mallfors,  
Helena Sandström, Lisbeth Alakangas, Mats Tapani 
Suppleanter: Pia Nedrum 
Frånvarande: Helena Sandberg 
Adjungerad styrelsen. Lasse Bergvall och Ester Morberg 

. 
18. Mötets öppnande 
Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

19. Val av justerare 
Lasse Bergvall valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 
 

20. Val av sekreterare. 
Britt-Marie Mallfors valdes som sekreterare för föreningen. 

 

21. Val av vice ordförande för föreningen 
Anna Vikström Valdes som vice ordförande 

 
22. Val av kassör före föreningen  

Mats Tapani valdes som kassör för föreningen 
 

23. Rätt att teckna föreningens firma  
Ordförande Anders Gustafsson och kassör Mats Tapani har rätt att var för sig teckna 

föreningens firma. 

 

24. Val av komitteer /ansvariga 
Utställningskomitte/ansvarig Gunilla Berglund som ansvarig. 

Jaktkomitte/ansvarig Anna Vikström med hjälp av adjungerad Lasse Bergvall. 

Utbildningsansvarig Lisbeth Alakangas 

Ungdomsansvarig Ester Morberg, adjungerad styrelsen Frk Norr. 

 

25. Ungdomsansvarig 
Styrelsen beslutade att utse Ester Morberg till frk Norrs ungdomsansvarige , hon sitter 

även med i FRK HS ungdomssektion. 

 
26. Övriga frågor 

Gunilla föreslår att vi ska ska göra en motion för medlemsskapet för ungdomar så den 

avgiften ska jämställas med familjemedlemskap. 

Lisbeth berättade att Nina Öqvist och hennes syster, kan hålla en temakväll med 

trimning och utställningsträning. 
Britt-Marie har tillfrågat Anders Segerlund om att hålla en nybörjargrupp i jaktträning 
och han har tackat ja till detta. 
 
 



Margareta sa det var helt ok att hålla en dag nybörjarjakt och en dag för de erfarna. 
Anna håller i den biten. Kursavgift 1000 kr. 
Pia ansvarar för en grupp som arrangerar valpträning under våren. Lasse samt Ester 
och Lisbeth är med i den gruppen. 
 

 
27. Nästa möte 

27 mars kl 19:00 
 

28. Mötets avslut. 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson Lasse Bergvall  
Sekreterare   ordförande  justerare 


