
FRK Norr                                                                                                        

SEKTIONSMÖTE 

Sektionsstyrelsen                                                                                        

Sammanträdesdatum 2021-08-23 

Plats: Digitalt kl 19:00-20:00  

§100-112  

Beslutande: Gunilla Berglund, Stina Nejden, Anna Wikström, Kristina Ek, Marie Wiklund 

Ej närvarande: Britt-Marie Mallfors, Pia Nerdrum, Lisbeth Alakangas 

§100. Mötets öppnande  

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§101. Val av justerare  

Kristina Ek valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

§102. Godkännande av dagordningen  

Godkändes och lades till handlingarna.  

§103. Föregående protokoll 

Genomlästes och lades till handlingarna.  

§104. Inkommen post 

Inkommet ang. sektionsmöte för alla sektioners ordförande och sekreterare. Gunilla 

har anmält deltagande, 25 augusti.  

§105. Kassarapport 

Ekonomin är god. Flatshowen gav ett bra ekonomiskt resultat. Tematräningarna har 

genererat god inkomst.  

§106. Flatshow 

Flatshowen var en trevlig tillställning som uppskattades av både domare och utställare. 

Roligt att vi var så många som hjälptes åt kring arrangemanget.  

§107. Jaktprov 

Det mesta kring jaktprovet är klart, provplatsen är Gåstjärn. Det saknas ännu 

funktionärer till att kasta, framförallt på lördagen (18/9). Anna frågar uppfödarna i 

FRK Norr om dom är intresserade av att skänka pris till provet. Domaren bor hos 

vänner och kör bil upp själv. Sista anmälningsdag är 12/9.  



§108. Övriga aktiviteter 

Gunilla har frågat Mats Tapani om han vill hålla kurs kring WT. Han var positiv till att 

hålla under våren. Lisbeth får kontakta Mats för vidare planering. Planer för 

uppfödarträff finns framöver.  

§109. Övriga frågor. 

Vi har fått in en fråga om hur vi gör med reseersättningar. Funktionärer har rätt till att 

ta ut reseersättning från klubben om man vill, 18,50 kr/milen. Det är mera sällsynt att 

funktionärer begär ut reseersättning för ideella insatser.  

§110. Manusstopp Charmören 

Nr. 4 manusstopp 8/11, 1/11 för julannonser. Utkommer ca 13/12.  

§111. Nästa möte 

21 september kl. 19:00 på Rooms/Facebook. 

§112. Mötets avslut 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 

 

 

Stina Nejden                                      Gunilla Berglund                         Kristina Ek                 

Mötessekreterare                               Ordförande Justerare 


