
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20190327 
Plats; Telefonmöte 
§ 29-40 
Beslutande: Anders Gustafsson,  Gunilla Berglund,  Britt-Marie Mallfors,  
Anna Vikström, Helena Sandström, Lisbeth Alakangas, Mats Tapani 
Suppleanter: Helena Sandberg, Pia Nerdrum 
Frånvarande: Ester Moberg ungdomsansvarige. Samt Adjungerad Lasse Bergvall 

. 
29. Mötets öppnande  

Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

30.Val av justerare 
Gunilla Berglund valdes som justerare 

 

31.Godkännande av dagordning 
Godkändes 

 

32. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna 

 

33. Kassarapport 
Kassan är god. Resan för Gunilla och Britt-Marie ska skickas in för poolning för fullmäktige. 

 

33.Vårens aktiviteter.  

Valp/unghundsträff – Pia med arbetsgruppen , Lisbeth, Ester och Lasse arbetar fram ett 

program. 

Lisbeth frågar Nina Öqvist om hon och hennes syster kan hålla trimkurs och 

utställningsträning. 

Att arrangera en WT kurs för flatcoated retrieverklubben-Mats kan ta på sig att hålla i detta, vi 

bordlägger detta till nästa möte. 

Jaktkurs för nybörjare i Gällivare när det blir barmark. 

34.Byte av helg för jaktprovet. 
7-8 Septemberg, vi lägger in provet som två prov ett prov nkl en dag och ökl den andra. 

35.Jaktkursen 8-9 juni. 
Anna vill köpa in dummies till kursen, vi beslutade att köpa in för max 1000kr. 
1471kr kostar kursledarens flygbiljett. 
 
36. Utställningen – info  
Ev ska utställningsdomaren köra upp med husbil. Men får då motsvarande resan med flyg.  
 
37.Fullmäktige Gunilla och Britt-Marie redovisar dagarna 
se bilaga nr 1. 
 
 
 



38,Övriga frågor 
Lisbeth har förslag att köpa in böcker i föreningsteknik. Det visade sig att Britt-Marie och 
Anders har varsin bok, vi låter böckerna vandra runt. 
 
Anna- frk norr har fått förfrågan om vi vill anordna flatmästerskapet 2020. Denna fråga tas 
upp på nästa möte och alla haft tid att tänka på saken. Men samtliga var emot detta då vi är för 
nya då vi håller på att bygga upp vår sektion. 
 
Pia – hemsidan behöver uppdateras och rensas på gamla uppgifter. Pia frågar Agneta om hon 
kan vikariera för Lena en stund nu när hon har dåligt i höger arm. Gunilla pratar med Lena. 
 
Lisbeth har fått info om utbildningar som kommer finnas under 2019 inom FRK HS 
 
39.Nästa möte 
23/4 kl 19:00 
 
40.Mötets avslut. 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson Gunilla Berglund  
Sekreterare   ordförande  justerare 


