
FRK Norr    SEKTIONSMÖTE 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20210708 

PlatsDigitalt   kl 19:00-20:00 

§ 86-99 

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

och med §95 Kristina Ek, Malin Jansson Marie Viklund, Stina Nejden fr §93 

Ej närvarande : Anna Vikström, -,   

___________________________________________________________ 

86. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

87. Val av justerare 

 Lisbeth Alakangas valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

88 .Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

89 .Föregående protokoll 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

 

90. Inkommen post 

från FRK om regler för covid från 1 juli. 

 

91. Kassarapport 

Räkning för rosetter 2500 kr. 

Har köpt bokföringsprogrammet men har tekniska problem med det än så länge. 

Vi har god ekonomi 

92. Manusstop charmören 

17 augusti, och då ska vi ha med reportage om flatshowen samt ringträningarna. 

 

93. Rapport utställningsträning  

Luleå: 10 st deltagare, i varierande åldrar. Gick igenom utrustning och saxar och 

koppel mm. Hade ringträning  där vi delade upp hundarna i olika klasser 

Piteå: 5 hundar och tränade ca 1,5 timmar, pratade borstar och trimning mm. 

Kiruna: 5 deltagande flattar och någon utomstående ras. 

94. Manusstop Charmören. 

17/8 för nr 3 som utkommer 22/9 

95. Flatshow 

Domaren är flygrädd så hon kör bil upp från Göteborg har sällskap med sig. 2 

nätter på Storstrand i Öjebyn är bokat för domaren med sällskap och det 

kommer på faktura till kassören.  

Reseräkning- mm  Kassören tar kontaktuppgifter och ordnar arvode med 

Annelie direkt. 

Britt-marie har ordnat grillare 2 st på fm, och Susanne Johansson har erbjudit sig 

att stå på em.  

Alla som har utlägg – ta kvitto och skicka till Kristina. 



 

 

96. Jaktprov 

Ang jaktprovet så har Anna varit i kontakt m frk centralt ang änder å har ett 

svagt hopp att få med sig ett antal hem från flatmästerskapet. Anna kommer 

också inom kort ta kontakt m domare Reine H ang resedetaljer mm. 

Ang jaktträning har Anna haft två träffar m nkl. Gruppen planerade en tredje 

utan Anna men värmen satte stopp. Ett mål var ju att sätta nya intresserade i 

kontakt m varandra vilket har uppnåtts, exvis har en medlem från Haparanda 

deltagit! Totalt sex pers. 

Stina Kero och Annika Bergdahl har haft två träffar med de allra ” grönaste” 

som behövde mer grundläggande insikter och övningar. Sex pers där med tror 

Anna. Ökl gänget har haft tre träffar, vi har varit sju men alla har inte kunnat 

vara med varje gång. 

Planen är att grupperna kan träffas igen i Augusti. Förhoppningsvis har vi då 

mer vilt, trut, att träna med. Svårigheten att få tag i vilt har tyvärr gjort att vi 

kunnat träna m vilt men inte sälja till deltagarna. Alla har swishat 50 kr varje 

träff. Detta har betalt det vilt som använts och gett en aning plus så här långt. Ett 

litet ” lager” finns kvar i Annas frys för fortsättningen. 

Anna söker resebidrag hos FRK HS 

 

97 .Övriga frågor 

Lisbeth har kontaktat Charlene och ska fråga ang valpkurs. 

98..Nästa möte 

25/8 kl 19:00 på Room 

 

99.Mötets avslut. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund  Lisbeth Alakangas 

Sekreterare   ordförande  justerare 


