
FRK Norr    SEKTIONSMÖTE 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20211027 

PlatsDigitalt via zoom  kl 19:00-19.45 

§ 127-139 

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

Malin Jansson, Stina Nejden, Marie Viklund, Pia Nerdrum 

Ej närvarande : Kristina Ek  

___________________________________________________________ 

127.. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

128. Val av justerare 

 Stina Nejden valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

129. Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

130. Föregående protokoll 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

 

131. Inkommen post 

Ingen ny post från FRK HS sedan förra mötet. 

 

132. Kassarapport 

Kassören ej närvarande. 

133. Årsmötet , Manusstop charmören 8/11 

Här måste det in om årsmötet 19 Februari 2022 med texten Mer info se 

hemsidan. 

Prel plats Sundom Anna undersöker om  lokalen är ledig. 

Har skickat in om jaktprovet till Charmören. Britt-Marie undersöker om Lena S 

har ngn bättre bild fr jaktprovet. 

 

134. Bildkalender med Åsas bilder 

Blandade bilder som speglar frk Norr, vi beslutade att vi  beställer 50 st.Vinsten 

på försäljningen delas med Åsa som tagit alla bilder 50/50. A4 format. 

134b. Flatmästerskapet 

Umeå som är arrangör 12-13-14 augusti. Fredag-söndag.  Anna har varit med på 

möten tillsammans med Umeå sektionen. 11 okt har dom möte igen och Anna 

ska skicka ut till alla uppfödare om att vara rutvärd. 

 

135. Material till hemsidan 

Det är inskickat om jaktprovet och sen ska vi ha in info om årsmötet. 

Vi beslutade prata med Webbmastern ang att  inför en resultatsida – där 

medlemmarna själv skickar in vad dom uppnått för resultat och en bild på 

hunden. Från officiella aktiviteter plus WT och Flatshow. 

 



136. Övriga Aktiviteter 

inga övriga aktiviteter planerade just nu 

137 . Övriga frågor  

Britt-Marie Lägger ut protokollet på FRK styrelse sidan på FB. 

Anna har jagat för att försöka få tag på vilt. Men ännu inget napp. 

138. Nästa möte 

måndag 10 januari 2022 kl 19 via Zoom 

 

139 .Mötets avslut. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Stina Nejden 

Sekreterare   ordförande  justerare 


