
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20191205 
Plats; Telefonmöte kl 19-20:02 
§ 107-119 
Beslutande,  Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors,  
Anna Vikström, , Lisbeth Alakangas , Mats Tapani, Adjungerad Ester Moberg, Susanne från 
valberedningen. 
  
Frånvarande:, Helena Sandberg,  Helena Sandström, Pia Nerdrum ,  
Adjungerad Lasse Bergvall,  
 
107.Mötets öppnande  
Anders  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

108.Val av justerare 
Lisbeth valdes som justerare för dagens protokoll. 
 
109. Godkännande av dagordning 
Godkändes för dagens möte. 
 
110. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna 
 
111. Årsmötet – lokal och matförslag 
Årsmöte 15 februari årsmöte : Möteslokal ligger mellan 3000kr och 3500 kr. Lisbeth mailar 
till Ebbenjarka., alt 2 är Bygdegården i Sundom . ca 170 kr per kuvert.  

112. Info om uppfödarträff 
1-2 februari  i Piteå, Gunilla och Helena jobbar på detta. Gunilla har ordnat med lokal och prel 
bokat fyra rum. Helena har kontakten med styrelsen för hur mkt pengar vi får. Reseersättning 
för de som bor längre än 10 mil bort. 2 föreläsare klart. Dag två en prel utomhusaktivitet. 
Styrelsen ville vi skulle söka bidrag från studiefrämjandet och Helena har ansvar för detta.  

113. Motion om medlemskap för ungdomar i FRK 
Samma pris som för en familjemedlem. Britt-Marie skriver motionen och skickar till Anders. 
 
114. Ekonomi 
Bra saldo i kassan. Gunilla meddelade att SKK säljer en som är en mkt bra chipläsare. Mats 
beställer den. 
 
115. Inkommen post 
* Medlemsanalys 191201 
* FRK HS protokoll från den 9-10 nov 
* Auktorisationer exteriördomare 
* Disciplinnämndens beslut gällande tävlingsförbud  



116. Valberedningen har ordet. 
Valberedningen kommer gå ut med frågor till var och en att besvara.  
 
117. Övriga frågor 
Ester: sitter i ungdomsgruppen på FRK centralt och dom har beslutat att ta bort den 
ungdomsgruppen. Ester har varit i kontakt med två som är 22 år för att få igång ungdomar i 
Norr. Natalie Johansson och Julia Olsson är villiga att hjälpa till. Ester kan lägga ut på 
hemsidan och kontakt information. Ålder upp till 26 år. 

118. Nästa möte. 
13/1 2020 kl 19 

119. Mötets avslut. 
Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat 

 

Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson   Lisbeth Alakangas 
Sekreterare  ordförande    justerare 


