
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20190716 

Plats; Telefonmöte kl 19-20:40 

§ 68-77 

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

Lisbeth Alakangas, Helena Sandström, Mats Tapani,  Pia Nerdrum 

 

Frånvarande: Adjungerad Lasse Bergvall , Ester Moberg ungdomsansvarige, Helena 

Sandberg,  Anna Vikström   

. 

68.Mötets öppnande  

Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

69.Val av justerare 

Mats Tapani valdes som justerare 

 

70. Godkännande av dagordning 

Godkändes för dagens möte. 

 

71. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna 

 

72. Flatshow med super anmälningsantal 

64 st anmälda hundar. Många som ej är från Norrbotten som stannar på flatshowen. 

1 till parkering - Anders 

2 i insläpp – Helena och Lisbeth  

4 st i fikaserveringen – Mats startar upp i fiket, Pia undersöker med sina valpköpare. 

1 fotograf – Gunilla undersöker med Andreas Jakobsson. 

Ring och bord är kvar från SSRK 

Avstädning efteråt, fik och Toa städar Lisbeths och Helena gäng. 

Ytterområde städas av – Mats ansvarar. 

Baka till fiket – Lisbeth bakar, Gunilla bakar,  

Växelkassa – Mats ordnar med det samt swish skyltar. 

Britt-Marie trycker katalog och fram till onsdag nästa vecka kan vi sätta in sponsorer. 

Katalogpris: 20kr, 35 st. 

Kommisarie: Anders Gustafsson  

Bestyrelse: Mats Tapani, Helena Sandström, Anders Alakangas 

 

73 Funktionsbeskrivning 

Robert Boman från GRK erbjuder att komma upp och ha en föreläsning om 

Funktionsbeskrivningen samt sedan 4 beskrivningar och dag två beskriva 8 hundar och SSRK 

står för resan av beskrivare och funktionärer. Lisbeth undersöker mer om de övriga klubbarna 

vill delta under dessa förutsättningarna samt med SSRK om villkoren och gör en prel budget 

så vi kan ta upp frågan till beslut. 

74 Kassarapport 

Kassan är god. 



 

75. Övriga frågor. 

Mats och Anders åker och titta på plats för jaktprovet. 

Lisbeth kollar med Anna om hon vill ha hjälp. 

 

Wt prova på dag  13/7 blev 10 st deltagare. Alla nöjda med dagen. 

76. Nästa möte. 

Tisdag den 6/8 kl 19.00 

77. Mötes avslut 

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson  Mats Tapani 

Sekreterare   ordförande   justerare 


