
FRK Norr    Styrelsemöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20200311 
Plats: Telefonmöte   kl 20:00-21:15 
§ 31-43 
Beslutande: Gunilla Berglund,  Anna Vikström   Britt-Marie Mallfors,  
Helena Sandström, Lisbeth Alakangas, Nina Öqvist och Stina Nejden ,Mats Tapani från §36 
Ej närvarande: Pia Nerdrum ,  
___________________________________________________________ 

31. Mötets öppnande 
Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

32. Val av justerare 
Nina Öqvist valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

33. Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
34. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 

35. Önskemål från webbansvarige. 
Lena Sundqvist – att vi ska försöka få en levande FB och Hemsida. Skickar 
bilder och aktiviteter samt övrigt vi vill lägga ut. 
Britt-Marie, Lisbeth och Anna kan lägga in på klubbens facebooksida. 
Att vi är snabb på att bekräfta att protokollen är klara så Lena kan lägga ut på 
hemsidan. Samt högupplösta fina bilder. 

36 .Åsiker RAS.  
Rädslor och agressivit– omotiverade rädslor och agressivitet ska vara ett 
diskvalificerande fel och uppmärksamma detta mkt tydligare i texten ex fet stil. 
Att det ska undersökas rätt procent på HD statistiken inför tryckning. 
 
37. Motioner och propotioner fullmäktige  
Motion nr 1 vi instämmer med Huvudstyrelsen. 
Proposition nr 1 – vi intämmer med Huvudstyrelsen 
Proposition nr 2 – v instämmer med Huvudstyrelsen 
 

38..Planerade aktiviteter 
Malmfälten – startar när det blir barmark med träningskvällar. 
Rallylydnad – Kalix med Charlene , 100 kr per ekipage 
Jaktlydnad – Piteå Helena ansvarar 9 maj 100 kr per ekipage. 
Handlerkurs – Nina i Piteå i juni månad. 100 kr. 
WT kurs- kick off – Mats och Anna undersöker detta. 
Jaktkur – i samband med WT kurs – Anna och Mats undersöker. 

39.Flatshowen 
5 Juli – Helena har varit i kontakt med Susanne Suomi SSRk om området, Det 
blir på samma plats i Svensbyn  som tidigare år. 



Boka biljetter till domaren Annika Wheinger.  
Manusstop 17 maj till charmören. 

40. Ekonomi 
Ekonomin är god. 

41. Övriga frågor 
Inkommen post:  
Anvisningar för inofficiella utställningar – så som vår Flatshow. 
Domararvoden på jaktprov är höjda. 
Startavgifterna har höjts till max 600 kr 
RAS-skrivelsen. 

Utställningsmöte – via tfn Helena kallar till möte. 

42. Nästa möte 
29 april kl 19:00 på telefon 

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

 
 
 

 
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Nina Öqvist 
Sekreterare   ordförande  justerare 


