
 
FRK Norr    Styrelsemöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 202001028 
Plats: Telefonmöte kl 19:00-20:00 
§ 121-134 
Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström,  
Anna Vikström,Mats Tapani, Pia Nerdrum Nina Öqvist 
Ej närvarande: Lisbeth Alakangas, , Stina Nejden 
_________________________________________________________  

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

122. Val av justerare 
Pia Nerdrum valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

123. Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
124. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 

125. inkommen post. 
Inkommen post från HS protokoll 
Sektionsmötet 22 sept, ingen från oss har möjlighet att delta. 
Medlemsstatistik 
utbildning WT provledare 
Auktorisation utställningsdomare 
Retrieverdomare- av auktorisation 

126. Rapporter från HS 
Sektionsmötet 22/9 minnesanteckningar. 
Uppfödare enl postnummer uppdelning. 
Vilket år bildades vår sektion. 2014 bildades vi. Nina Ivaska, Annelie Mattsson, 
Sandra Lundström, Annika Bergdahl, Anna Vikström, Karin Karkiainen satt i 
första styrelsen. 
När man registrerar nya valpköpare hos SKK, får dessa ut infoblad som ny ägare 
till en flatt, där kan resp sektion i FRK få med vad man har för aktiviteter under 
året. Vi beslutade att bara ha med vår hemsidesadress och kontaktperson. 
Provmedlemskap – vem ska erbjudas, hur ska vi erbjuda detta ? 
vi beslutade ber Lena göra en blänkare om detta på vår hemsidan. 
Provledarutbildning WT 
Ordf FRK Maria Esbjönsson har kontaktat Gunilla och undrar vad vi har för 
önkemål.- Gunilla har framfört önskemål om uppf träff kring Arlanda. 
Utbildningar där man möts digitalt samt att kursledare kommer upp, tex 
instruktörsutbildningar, FB- R, provledare mm.  

 
  



 
127. Ekonomi. 
Kassan är god. 

128. Utvärdering Jaktprovet 
Gick bra med funktionärer och glatt och fint för alla deltagare. 
 
129. Utvärdering Flatshow. 
56 anmälda hundar , stor eloge till alla i klubben som hjälpte till med allt.  
Fint väder och positiva reaktioner att vi hade fina priser.  8/11 manusstop till 
charmören, Nina påminner EvaLis om lite text. 
 
130. Utvärdering valpkurs 
Uppskattad kurs, att bygga upp kontakt med hunden är grundstommen i kursen. 
Reportage på hemsidan finns skrivet. En deltagare som aldrig har kunnat delta – 
har ej krävt tillbaka, men vi beslutade att betala tillbaka avgiften till deltagaren.   
Vi tackar Charlene för att hon ställt upp . 
 
131. Planering vinter aktiviteter 
Britt-marie föreslår en utställningskurs/dag under vintern. Nina kan ställa upp 
som kursledare planeras under januari månad. Nina undersöker helg och 
kontaktar hundvis. 
Pia kan du kolla upp om lokal i Luleå för en trimkurs. 

132 Uppfödarträff 
23-24 januari uppfödarträff tillsammans med Västerbotten , ögon fb-r, Viktoria 
rapport från avelsrådet. Vi beslutade bidra från FRK Norr till uppfödarträffen.  
 
133. Övriga frågor. 
Årsmöte 13 februari kl 13.00 plats: meddelas senare. Mer information se 
hemsidan. 
Lisbeths redovisning FB-r ska vi ta på näst möte. 
 
133. Nästa möte 
9 Dec kl 19.00 
 

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

 
 
 

 
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Pia Nerdrum 
Sekreterare   ordförande  justerare 


