
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20190806 

Plats; Telefonmöte kl 19-20:00 

§ 78-88 

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

Lisbeth Alakangas, Anna Vikström, Helena Sandström, Mats Tapani , Pia Nerdrum från § 83,  

Adjungerad Ester Moberg ungdomsansvarige, 

 

Frånvarande:, Helena Sandberg, Adjungerad Lasse Bergvall 

 

78.Mötets öppnande  

Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

79.Val av justerare 

Lisbeth Alakangas valdes som justerare 

 

80. Godkännande av dagordning 

Godkändes för dagens möte. 

 

81. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna 

 

82. Utvärdering flatshow 

65 anmälda hundar, toppen väder och mkt trevlig domare som höll öppen kritik. 

Ekonomin för flatshowen ca 12 000 i intäkt för showen. 

 

83 Jaktprovet 

Anna redogjorde att Rosetter är beställda, Royal Canin är kontaktad angående sponsring, men 

ej svar därifrån. Mailat alla uppfödare om att skänka priser samt pratat med sin viltleverantör 

och får förhoppningsvis trut därifrån. 

Även en blänkare på frk på Facebook om att vi söker funktionärer, har vi namn på 

funktionärer så meddela detta till Anna. 

Mats och Anders har undersökt provområde i Kalixområdet och har inget bra alternativ 

eftersom det är första älgjaktsveckan. 

Mats, Anna och Helena är i en arbetsgrupp för att utarbeta provområdet. Anna är 

sammankallande i den gruppen. 

Lisbeth handlar och ordnar maten inför jaktprovet. 

84 Inkommen post 

Charmören har manusstop 17 augusti. Pia skriver om inspirationsdagen, Anna om jaktkursen 

och Lisbeth om WT samt Gunilla och Britt-marie om Flatshowen 

FRk medlemsanalys per den sista juli visar att FRK Norr är den sektion som ökat mest av alla 

sektioner både när det gäller medlemskap och familjemedlemskap. Medlemskap i FRK Norr 

har ökat 29 % och familjemedlemskap 75% 



 

 

85. Ekonomi 

Bra saldo i kassan, så vi behöver tänka ut något så pengar går tillbaka till medlemmarna. 

 

86. Övriga frågor 

inga övriga frågor 

87. Nästa möte. 

Tisdag den 27/8 kl 19.00 

88. Mötes avslut 

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson  Lisbeth Alakangas 

Sekreterare   ordförande   justerare 


