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Beslutande: Gunilla Berglund,  Britt-Marie Mallfors,  Lisbeth Alakangas, , Pia Nerdrum,  

Stina Nejden, Anna Vikström 

Ej närvarande : Marie Viklund, Malin Jansson-,  Kristina Ek 

___________________________________________________________ 

71. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

72. Val av justerare 

 Anna Vikström valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

73 .Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

74 .Föregående protokoll 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

 

75. Inkommen post 

Från FRK 

SKK kommitteprotokoll  

Anm avg FBR 

FRK Fullmäktigeprotokoll 

FRK HS protokoll 

FRK sektionsmöte 

Medlemanalys – vi har oförändrat sen årets början 

protokoll SSRK HS 

Riskbedömning event 

SKK lanserar upprop  

Tips inför exteriörbeskrivning 

Vilande auktorisation 

Från FRK Västra Webinarium om valputveckling 23/6 kl 19-21 med AnnaLena 

Wendt. 

 

76. Rapport från sekreterarmötet. 

Britt-Marie har deltagit på möte med sekreterare i landet vi var 7 som deltog på 

detta möte den 1 juni.  Vi diskuterade protokollskrivning och dagordningar och 

lite tips m.m. 

77. Eknomi  

kassören ej närvarande. 

 

78. Flatshow  

17/7 lördag, domare Annelie Karlsson Kennel Flatterhaft. Bor i Göteborg. Hon 

vill köra bil upp och vi säger vi kan erbjuda motsvarande en flygbiljett 4000 kr . 

Vi tror det kommer mycket nytt folk så vi planerar erbjuda utställningsträning 



för nybörjare 50 kr per person inför flatshowen. Prel Gällivare, Piteå, Luleå och 

kalix. 

79. Manusstop Charmören. 

17/8 för nr 3 som utkommer 22/9 

80. Jaktprovet 

Ligger ute på ssrk prov och Reine Hansson har skrivit på domaravtalet. 

Saknas ännu änder. 

 

81. Rapport utbildningskomittén 

Instruktörsutbildning – finns möjlighet att ha en utb på distans. Det praktiska 

kommer de upp hit till norrbotten, Instruktör BAS , valp och vardagslydnad. 

Krav startat i nkl och gått till pris och personer som kan leda en grupp samt 

hunderfarenhet. Intresserade anmäler sej till Anna Vikström 

Liseth kollar med Charlene om valpkurs till hösten, 

 

82. .Övriga aktiviteter 

Jaktträning: En öppenklassgrupp och en nybörjargrupp. 50 kr per ekipage.,En 

träff har varit och en träff före midsommar är inplanerat. 

83 Övriga frågor 

Utvärdering room för mötet- fungerar bra så vi provar det ett tag till och 

utvärderar senare. 

Utställningsträning – alla ser till att se över ett datum på resp ort och skicka det 

till Gunilla som ber Lena göra annons. 

84..Nästa möte 

8 juli kl 19:00 på Room 

 

85.Mötets avslut. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund  Anna Vikström 

Sekreterare   ordförande  justerare 


