
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20190423 

Plats; Telefonmöte kl 19-20:26 

§ 40-55 

Beslutande: Anders Gustafsson,  Gunilla Berglund,  Britt-Marie Mallfors,  

Anna Vikström, Mats Tapani, Lisbeth Alakangas, Helena Sandström 

Suppleanter: Helena Sandberg, Pia Nerdrum 

Adjungerad Lasse Bergvall  

Frånvarande: Ester Moberg ungdomsansvarige.  

. 

40.Mötets öppnande  

Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

41.Val av justerare 

Helena Sandström valdes som justerare 

 

42.Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

43. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna 

 

44. Kassarapport 

Kassan är god.  

Poolningen för fullmäktige är ej reglerat ännu. 

 

45 Utbildning 

Lisbeth skulle ha varit med på en livesändning med vilka utbildningar som SKK kan erbjuda 

men denna blev inställd.  

Funktionsbeskrivning –Vi börjar med att Lisbeth kontaktar Golden och labbe klubben för att 

se om vi kan göra ett samarbete kring detta. 

46. Ungdomsfrågor 

Bordlägga frågan tills Ester är med på nästa möte. 

47. Charmören 

Nr 2 17/5 manusstop. Flatshowen ska ha en annons-Gunilla ansvarar för det. Jaktprovet – 

Anna ansvarar för det. Manus skickas till Britt-Marie 

 

48.Jaktkurs 

Avancerade 8 st 

Nybörjare  8 st ( 12 st har anmält sig) 

Sista anmälningsdag 27/5 

Vi gör om i annonsen att det står vid stort intresse kommer extra instruktör tillsättas Anders 

Gustafsson.  

 

 



49.Jaktkurs Malmfälten. 

Blir i Gällivare datum ej klart ännu men nu har det tinat rejält så ska ta tag i A Segerlund om 

att spika datum. 400 kr beslutade vi att kursavgiften blir. Vi erbjuder Anders Segerlund en 

start på vårat jaktprov som ersättning. 

50.Flatshow. 

Klart med domaren som kör med hus bil upp, får ersättning motsvarande flygbiljett. Gunilla 

kommer skicka ut mail till uppfödare om dom vill skänka priser samt ansvarsområden för 

flatshowen. 

 

51. Temakvällar 

Temadag 15/6 hemma hos Anders och Lisbeth. Kommer att visas WT, lydnad. Apportering 

och Viltspår. Klubben ska bjuda på korv och kaffe. Anmälan tar Lisbeth emot. Mailar ut till 

alla uppfödare för att sprida ut arrangemanget. 

 

52. Jaktprov 

Anna lägger in detta på SSRK Prov med hjälp av Carina Isaksson, plats Norrbottens kustland. 

1 september sista anm dag. 

Provledare Mats en dag och Anna en dag. 

 

53.Övriga frågor 

Vi beslutade köpa in 50 Kråkor för 25kr st. 

Gunilla tog upp detta om tystnadsplikten, det som diskuteras på ett möte stannar inom den 

gruppen. Detta som en påminnelse ang denna turbulens som florerat just nu på sociala medier.  

Lisbeth undersöker med Studiefrämjandet om utbildning i föreningsteknik. 

Lisbeth frågar även Studiefrämjandet om detta med att administrera kursavgifter-utbetalning 

till instruktörer. 

 

54.Nästa möte 

17 juni kl 19:00 

 

55.Mötets avslut. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson  Helena Sandström  

Sekreterare   ordförande   justerare 


