
 

FRK Norr    Styrelsemöte 

Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20210210 

Plats: Zoom möte kl 19:00-20:30 

§ 13 

Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Anna Vikström, Helena Sandström, Pia 

Nerdrum, Mats Tapani , Stina Nejden, , Nina Öqvist 

Ej närvarande:, , Lisbeth Alakangas 

,  

 

_________________________________________________________  

13. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och kul att så många kunde vara med digitalt och 

förklarade mötet öppnat. 

14. Val av justerare 

Helena Sandström valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

15. Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

16. Föregående protokoll. 

Genomlästes och lades till handlingarna. 

17. inkommen post. 

Inkommen post från HS protokoll. 

HS resultatredovisning poängkampen 2020, anmälan senast 1 mars, alla skickar 

in sina aktiviteter med datum och antal deltagare till Britt-Marie 

FRK Planeringskalender 

Frk Medlemsanalys 

Lista på exteriördomare och info om exteriörbeskrivning 

 

18. Ekonomi 

Bra ekonomi vi har fått 3700 kr fr HS till uppfödarträffen. 

 

19. Ras Webinar 

Gunilla lämnade inf om ett webinar som är öppet för alla medlemmar i FRK, 

21/2 kl 19 ang RAS Vi beslutade lägga ut detta på hemsidan och FB sidan. 

20.. Almanacka FRK HS 

Vi beslutade att när nya styrelsen börjat jobba ska vi annonsera våra aktiviteter 

där. 

 

21. Uppfödarträff 

Vi beslutade att vi öronmärker de 3700 kr vi fått för träffen samt att FRK NORR 

sponsrar våra uppfödare som är medlemmar med 5000kr samt reseersättningar 

enl förra årets plan. Plus att FRK Västerbotten fått pengar för deras del av HS. 

 

 



22. Årsmötet 17/4 

Vi får hjälp av studiefrämjandet med att använda deras Zoom samt dom kan 

ställa upp med host och ordförande för mötet. Lisbeth ska ta upp detaljerna med 

studiefrämjandet. Mötet kommer att genomföras med en förenklad dagordning 

Britt-Marie vill ha in manus till verksamhetsberättelsen under februari. 

23. Motion Fullmäktige 

Motion till fullmäktige, vi beslutade att gå på HS linje och avslå motionen. 

 

24. Övriga frågor 

Anna deltog på möte 7/2 med jaktansvariga i helga sverige, det diskuterades 

RAS och de jaktliga egenskaperna och vad det innebär för aveln. 3 års plan till 

2024 för att få mål att komma upp i 7,5 % startande på jaktprov idag är det 

under 6%. 

Det kommer bli en web baserad utbildning i SSRK Prov. 

Vi diskuterade Zoom om det går att få ta del av FRK centrala program, eller om 

vi måste investera i en egen licens.  Frågan tas upp igen. Anna lägger in en länk 

om hur zoom fungerar en lathund på vår styrelsesida på fb. 

25. Nästa möte 

2/3 kl 19 via Zoom. 

26. Mötets avslut 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Helena Sandström. 

Sekreterare   ordförande  justerare 


