
 
FRK Norr    Styrelsemöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20200804 
Plats: Telefonmöte kl 19:00.19:55 
§ 83 
Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström, ,  Lisbeth Alakangas 
,Anna Vikström, Stina Nejden 
Ej närvarande, Nina Öqvist, Pia Nerdrum, Mats Tapani 
_________________________________________________________  

83. Mötets öppnande 
Gunilla hälsade alla välkomna och kul att så många kunde vara med och 
förklarade mötet öppnat. 

84. Val av justerare 
Stina Nejden valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

85. Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
86. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 

87. inkommen post. 
Charmören – manusstopp om 2 v. 

88. Ekonomi 
Bordläggs då Mats är borta. Vi får ersättning från HS för resan till Fullmäktige. 

89. Jaktprov 
Kråkor finns och trut har Anna blivit lovad av sin leverantör. Provplatsen är inte 
klar ännu. Funktionärer har Anna lagt ut en blänkare om på FB. Anna lägger ut 
om det blir nya rön vad gäller Covid-19. 

90.Flatshow. 
Gunilla ringer och pratar med Eva-Lis på Oflanagan, prel med 3 oktober 
utomhus. Helena kollar upp med Svensbyn. 

91. Genomförda aktiviteter/planerade aktiviteter 
Anna har en uppföljning för den gruppen hon hade i jaktträning, 16 okt 
Valpkurs – Charlene håller en kurs med start 23 september. Valparna ska 
vaccineras efter 12v  och det ska gå 14 dgr efter det. 

Vi planerar utställningsträningar när vi vet när/var flatshowen blir av. 
 
92.Charmören 
manusstop 17/8 
 
93. Övriga frågor 
Funktionsbeskrivning – Lisbeth har pratat med HS Anette Kjellkvist, om dom 



står för utb kostnaden men har ej fått svar. 12-13 sept har SSRK Norrbotten en 
utbildning i samband med att dom beskriver en goldenkull i Kalix. 

Gunilla berättade om att Frk norr har nu 100 medlemmar och leder ökningen av 
nya medlemmar. 

FRK HS har beslutat att man kan få ett provmedlemskap för 100 kr under ett år. 

För att delta på vårt jaktprov krävs inte medlemskap FRK utan räcker med tex 
SSRK. 
 
94.. Nästa möte. 

Tisdag 1 september kl 19:00 
 
95. Mötets avslut 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

 
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Stina Nejden 
Sekreterare   ordförande  justerare 


