
 
FRK Norr    Styrelsemöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20200921 
Plats: Telefonmöte kl 19:00-20:05 
§ 96-107 
Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström,  
Lisbeth Alakangas,Mats Tapani, från § 114 Pia Nerdrum 
Ej närvarande, ,Anna Vikström, Nina Öqvist, Stina Nejden 
_________________________________________________________  

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

109. Val av justerare 
Helena Sandström valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

110. Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
111. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 

112. inkommen post. 
Inkommen post från HS protokoll 
Sektionsmötet 22 sept, ingen från oss har möjlighet att delta. 
Medlemsstatistik 
wt domare 
uppfödarträff 2020 
RAS klart 

113. Ekonomi. 
60247;20 men det kommer avgå domar arvode, resa och någon återbetalning. 
Samt de som har utlägg skickar in kvitton omgående. 

114. Utvärdering Jaktprovet 
Anna borta så vi skjuter upp detta. 11 startande flattar. Trevlig stämning på 
provet. 
 
115. Flatshow. 
Domare och platsen är bokad, rosetter är beställda. Mail är på G att skickas ut 
till alla uppfödare. 10e Oktober blir dagen för flatshowen.  
Det diskuteras att det från 1 oktober släpps till 500 personer på allmänna 
aktiviteter. Komittén består av Helena, Nina och Julia Olsson samt hjälp av 
Linda Fahlen Jacobsson. Royal sponsrar med foder. Trixie ska sponsra med 
hundgodis. 

 

 



116. Uppfödarträff 
Vi får 3700 kr per sektion för att arrangera en träff under 2020. 
Vi måste in med ett förslag innan sista oktober. Britt-marie skriver i gruppen på 
FB för att se om vi ska planera ngt ihop med västerbotten. 
 

117. Övriga aktiviteter 
Ons börjar valpkursen, Gällivare planerar före flatshowen en utställnings/trim 
kväll. 

118. Övriga frågor. 
Funktionsbeskrivning i Korpikå som Kapplandet hade och samtidigt hölls 
utbildning av funktionärer för SSRK. Lisbeth var där för att se hur det gick till 
och berättade lite om det. Vi tar det som en egen punkt på nästa möte. 

119. Nästa möte 
 15 oktober kl 19. 
 

107. Mötets avslut 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

 
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Helena Sandström 
Sekreterare   ordförande  justerare 


