
FRK Norr    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20200113 

Plats; Telefonmöte kl 19-20:20 

§ 1- 

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

Mats Tapani,  Pia Nerdrum, och Lisbeth Alakangas 

 

Frånvarande: Adjungerad Lasse Bergvall , Ester Moberg ungdomsansvarige, Helena 

Sandberg och  Anna Vikström 

. 

1.Mötets öppnande  

Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.Val av justerare 

Pia Nerdrum valdes som justerare 

 

2.Godkännande av dagordning 

Godkändes för dagens möte. 

 

3. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna 

 

4. Kassarapport 

Kassan är god. 

 

5. Uppfödarträff tillsammans med västerbotten. 

1-2 februari i piteå. Stor uppslutning 13 st deltagare. Flera olika föreläsningar . Avdelningen 

sponsrar med 2000 kr per avd och sen får vi bidrag från studiefrämjandet. Umeå avdelningen 

sponsrar även deras uppfödare med en summa 200 kr per deltagare. Frk Norr beslutade att 

bidra med 400 kr per kennel som deltar på träffen av FRK Norrs medlemmar samt 

reseersättning för de som överstiger 10 mil till Piteå. 

6. Årsmötet 

Lokal bokad i Sundom bygdegård. Catering från Smaka Gott i Bensbbyn. Pris 269 kr per 

kuvert. (Buffebordet). Kl 13.00 årsmötet. Lisbeth beställer maten. Sista dag för anmälan till 

maten är 8 februari. Anmälan till Helena eller Anna. Alla som har ansvarat för arrangemang 

kontakta era funktionärer som varit och hjälpt till att de blir bjudna på maten. Gunilla 

kontaktar Lena Sundqvist om hon kan hjälpa med en annons och annonsering på hemsidan. 

7.Övriga frågor 

Önskan om att vi ska omnämna hundar som har premierats under året samt vi ber Anna 

redovisa förslaget hon hade om ev vandringspris så tar vi upp detta som en proposition på 

årsmötet. 

Vi beslutade att hundar som erhållit Championat(oavsett gren) samt 1a pris på jaktprov 

anmäler till Helena, vi sätter ut annons om detta i samband med middagen till årsmötet. 

 



 

 

8.Nästa möte 

15 febrari 12.00 före årsmötet i Sundom. 

 

9.Mötets avslut. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Anders Gustafsson  Pia Nerdrum 

Sekreterare   ordförande   justerare 


