
 

FRK Norr    Styrelsemöte 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20210112 

Plats: Zoom möte kl 19:00-20:30 

§ 1-12 

Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Anna Vikström, Stina Nejden, Lisbeth 

Alakangas ,Pia Nerdrum, Mats Tapani 

Ej närvarande: Nina Öqvist, Helena Sandström,  

,  

 

_________________________________________________________  

1. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och kul att så många kunde vara med digitalt och 

förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare 

Lisbeth Alakangas valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

3. Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

4. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

5. inkommen post. 

Inkommen post från HS protokoll. 

info från SKK om covid. 

Info om utförande av årsmöten via SKK 

Info om Inoff utställning 

 

6. Ekonomi 

årets resultat plus + ca 5100 kr 

Jaktprovet plus + ca 2400 kr 

Utställningen plus  ca 4900 kr 

Kursverksamhet plus ca 12400 kr 

 

7. Inköp ekonomi program 

Mats föreslår vi inköper BL föreningsprogram till vår nya kassör . Vi beslutade 

att vi köper in om den som blir ny kassör vill detta. 

8.. Årsmötet 

På grund av reglerna vid digitala årsmöten beslutade vi skjuta upp det och ha de 

före den sista juni 2021 som är tillåtet pga pandemin. Vi skriver om datum på 

vår styrelsesida. 

Dels behöver alla handlingar skickas ut till medlemmarna 3 v före årsmötet 

alltså nu på lördag och det gör det även svårare för valberedningen att hinna 

med under dessa förutsättningar samt att hinna få verksamhetsberättelse mm 

klart. Manus till verksamhetsberättelsen mailas till Britt-Marie 

Lisbeth och Anna tar kontakt med Studiefrämjandet för ev hjälp m att arrangera 



detta digitalt. 

 

9. FRK Fullmäktige 

Lisbeth och Anna deltar. 

 

10. Övriga frågor. 

Anna deltar 24/1 på jaktkomitte möte med HS har vi något så lämna över till 

henne. 

 

11. Nästa möte 

onsdag 10/2 kl 19:00 via zoom 

 

12. Mötets avslut 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Lisbeth Alakangas. 

Sekreterare   ordförande  justerare 


