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Pia Nerdrum  

Ej närvarande : Malin Jansson, Marie Viklund,  Kristina Ek ,Stina Nejden 

___________________________________________________________ 

113.. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

114. Val av justerare 

 Anna Vikström valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

115 . Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

116 . Föregående protokoll 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

 

117. Inkommen post 

Frk HS Protokoll 210812 

FRK Sektionsmöte 210825 

Katalog för pc Lathund 

Inbjudan Royal Canin 23 el 26 sept om näringslära 

Medlemsanalys 1 sept 

Protokoll SSRK hs 210811 

Ny viltspårsdomare 

Avauktorisation FB-R. 

FRK HS svar om ekonomiskt stöd –vi måste skicka in en förtydligande 

redovisning. 

 

118. Kassarapport 

Kassören ej närvarande. 

119. Manusstop charmören 8/11 

Här måste det in om årsmötet. 

 

120. Material till hemsidan  

Saknar att få uppdatera, har det varit ngn aktivitet så skicka in det till Lena med 

några rader, Anna kontaktar domaren för jprovet att skriva några rader om vad 

han tyckte. 

121. Utvärdering jaktprovet. 

Flöt på bra men mkt jobb före. Bra med folk som hjälpte till samt bra med 

funktionärer. Glad stämning. Det ekonomiska utfallet har vi ej klart med ännu. 

122. Flatshow utvärdering 

glömt att säga om fakturan för området , så det tillkommer med 1000 kr. 



 

123. Övriga aktiviteter 

Spårkurser , Maj i Kalix, Malmfälten under våren/barmark 

WT kurs med Mats Tapani – under våren 

SSRK har haft utb till funktionsbeskrivare samt funktionärer. 

 

124 . Övriga frågor (årsmötet) 

Årsmötet måste vi bestämma till nästa möte,  

Vi behöver få tag på vilt att kunna sälja till medlemmar då det är svårt för alla 

att få tag på detta. Anna undersöker med sina kontakter. 

Anna tar upp med SSRK om att få köpa in oss på deras Zoom. 

125. Nästa möte 

27 oktober kl 19 

 

126 .Mötets avslut. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund  Anna Vikström 

Sekreterare   ordförande  justerare 


