
    Flatcoated Retrieverklubben 

    Sektion Norr 

 

Dagordning  

FRK Norrs ordinarie sektionsmöte 9 Februari 2020215 

 

1. Sektionsmötets öppnande 

 

2. Justering av röstlängden 

 

3. Val av ordförande för mötet 

 

4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesorförande justera 

protokollet 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 

7. Fastställande av dagordning 

 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och 

balansräkning 

 

9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och 

resultaträkning samt bokslut 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 

12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

 

13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga 

funktionärer. 

 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamötet och ev suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

15. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter. 

 

16. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande 

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 

18. Behandling av frågor som senast 1 december anmälts till styrelsen eller av denna 

underställts mötet. 

 

19. Övriga frågor 

a. delegater och suppleanter FRK sektionsträff och fullmäktigemöte. 

 

20.  Mötets avslut 



 

Styrelsen för Flatcoated Retrieverklubben  sektion Norr lämnar följande 

verksamhetsberättelse för 2019 

 

Inledning 

Under 2018 har x styrelsemöten genomförts. Fokus har under året varit att erbjuda olika 

aktiviteter och prov för medlemmarna.  

 

Styrelsens sammansättning under 2018 

 

Anders Gustafsson   ordförande 

Anna Vikström   Vice ordf 

Britt-Marie Mallfors   sekreterare 

Mats Tapani     kassör 

Lisbeth Alakangas   ledamot 

Gunilla Berglund   ledamot 

Helena Sandström Jonsson  ledamot 

Pia Nerdrum     suppleant 

Helena Sandberg    suppleant 

 

Adjngerade styrelsen 

Lasse Bergvall 

Ester Moberg ungdomsansvarig 

 

Revisorer 

Karin Samuelsson 

Maria Öqvist 

 

Revisorsuppleanter 

Nina Ringvall 

Susanne Haraldsson 

 

Valberedning 

Agneta Nilsson 

Lena Sundqvist 

Susann Johansson 

 

Medlemmar för FRK Norr per 31 Dec 2098 är  90 st  vilket är en rejäl ökning. 

 

Möten 

Under år 2019 har styrelsen haft 9 protokollförda möten, inklusive det konstituerande mötet. 

 

Flatshow 

Årets Flatshow hölls 28 Juli i Svensbyn dagen efter SSRKs utställning, 

Domare Geir ove Andersen , Kennel Söklustens 

Rekord med 64 anmälda hundar. Deltagare från andra län och även Norge var representerade. 

 

Verksamhetsberättelse utbildningsansvarig 

Under året har diskussioner pågått om att anordna ett FBR-funktionsbeskrivning retriever 

vilket har varit ett önskemål från medlemmar. Tyvärr blir kostnaden att anordna 

beskrivningen betydligt högre än intäkterna från deltagarna på provet. Att kostnaden blir för 

hög beror på att man måste ta funktionärer närmast från Sundsvall och Vännäs. Därför har 



frågan om ett samarbete mellan rasklubbarna diskuterats där man kan dela på förlusten. 

Goldenklubben är positiv till ett samarbete men Norrlabbens medverkan är osäker i dagsläget. 

 

Jaktkurs 

8-9 juni anordnades för femte året i rad en jaktkurs i Sundom. Detta år var Margaretha 

Westman (svensk retrievermästare 2018) och Anders Gustafsson duktiga och uppskattade 

instruktörer. 21 glada flattar deltog under de två soliga (men knottrika) dagarna. Ordföranden 

för FRKs huvudstyrelse Monica Olofsson var på ”studiebesök” och lät sig imponeras av 

klubbens arbete och de fina hundarna 

 

Jaktprov 

Under helgen 7-8 september anordnade FRK Norr för tredje gången ett B-prov. Av totalt 26 

hundar var 8 flattar varav fem gick till pris. Ett stort grattis till alla pristagare och ett minst 

lika stort tack till de kennlar som skänkt priser: Kennel Ewokes, Kennel Flathams, Kennel 

Swidjans, Kennel Sagovindens och Kennel Toffedreams. 

 

Inspirationsdag 

Den 15 juni bjöd Frk norr till en Inspirations- och trivseldag i Boden 

trakten. På programmet stod genomgång och demonstration av grenar som jakt, 

prova på vilt, viltspår, lydnad och nosework. Glädjande många hela 14 

personer deltog med valpar och unga flattar 

 

WT introduktion 

FRK Norr anordnade en kostnadsfri WT-introduktion den 13 juli 2019. Det 

var 9 ekipage som fick lära oss allt om det regelverk som gäller för 

workingtest av Mats Tapani. Efter introduktionen i regelverket fick man 

prova på att göra egna stationer. Totalt gjordes tre stationer där alla 

roterade och turades om att vara startande, domare och provledare. En 

mycket lyckad dag där alla lärde sig massor om workingtest. 

 

Norrbotten 

Januari 2020 

 

 

 

 

Anders Gustafsson Britt-Marie Mallfors Mats Tapani 

Ordf  sekreterare  kassör 

 

 

 

 

Anna Vikström Gunilla Berglund Helena Sandström 

Vice ordf  ledamot  ledamot 

 

 

 

Lisbeth Alakangas Pia Nedrum  Helena Sandberg 

Ledamot  suppleant  suppleant  

 

 



                                      
 

Verksamhetsplan 2020 

 

 
 

Februari  Årsmöte    plats: Luleå,  

   
Maj-juni  

Jaktkurs-alternativt gemensam träningshelg planeras under våren-försommaren. Beroende på 

tillgång och kostnader för instruktörer för en jaktkurs,  är i stället en gemensam träningshelg 

med trevlig samvaro på kvällen ett alternativ. Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga 

platser där det finns träningsmarker och övernattningsmöjligheter. 

 

Juli  Flatshow  

  Domare: vakant,   plats: Svensbyn 

     

September 

Jaktprovet är preliminärt inbokat 5-6 september. Plats och domare ännu e´j bestämt. 

 

Verksamhetsplan ubildningsansvarig 

Under året planeras ett samarbete mellan rasklubbarna för att dels kunna anordna FBR i 

Norrbotten för att undersöka intresset från medlemmarna att delta. Om intresset är stort för att 

beskriva sina hundarmåste man undersöka möjligheten att utbilda egna funktionärer i 

Norrbotten. Det är inte ekonomiskt hållbart att ta funktionärer från Vännäs och Sundsvall. En 

arbetsgrupp behöver tillsättas för att arbeta vidare med detta. 

 

 

. 


