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58. Mötets öppnande 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

59. Val av justerare 

Lisbeth Alakangas valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

60 .Godkännande av dagordning 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

61 .Fullmakt till handelsbanken konto. 

Handelsbankens jurister har bestämt att man ska ha ett beslut på vad kassören 

har för rättigheter för FRK Norr. Pia Nerdrum och Lisbeth Alakangas justerar 

denna fullmakt som Kristina lämnar in till Handelsbanken. 

 

62. Inköp Bokföringsprogram 

Vi beslutade köpa in bokföringsprogrammet BL förening 1500 kr per år, 

62.FBR 

Den 25 juli kommer det att anordnas en kennelbeskrivning (för uppfödarens 

hundar i första hand) hos Kennel Toffedreams samt i samband med 

beskrivningen kommer det den 24 juli att anordnas utbildning av funktionärer 

(kastare). Kennel Ewokes har också en kennelbeskrivning inplanerad i slutet på 

augusti och i samband med den planeras en öppen beskrivning. En öppen 

beskrivning är öppen för hundägare som är intresserade av att beskriva sina 

hundar men som inte har en uppfödare som ordnar den. I dagsläget anordnas alla 

funktionsbeskrivningar  av SSRK Norrbotten där Lisbeth sitter som ansvarig. 

Lisbeth försöker få tag på personer som vill utbilda sig. Pia kommer hoppa in 

och hjälpa till med Lisbeth ang detta. 

63.Rapport från jaktansavarige  

Allt är klart med jaktprovet så här långt, kråkor inköpt och behövs mer vilt. 

Gemensamma träningarna startar och där är det ca 20 anmälda och där får Anna 

hjälp av Christna Kero och Annika Bergdahl.  

 

64. Rapport från sektionsmöte  

Gunilla har varit med på ett möte med alla ordf i sektionerna samt hs. Ett väldigt 

givande möte.  

*Flatmästerskapet bestäms efter 1/6 vad det är som händer 

* HS har inget zoom att låna ut, kostar 200 kr per månad men sa att det finns 

möjlighet för oss att söka bidrag för att kunna köpa in ett eget. 



*Exteriörbedömning – vi får endast ha för flattar. Prioritera dom som ska gå i 

avel inom den närmaste år. 

*Kommer bli ett separat möte för sekreterarna,  

*Geir-Ove en film om trimning-  fullt på den kursen direkt och det ska det bli en 

repris på denna. 

*Det finns möjlighet att söka bidrag från HS. 

*Uppfödarträff- vi vill ha en fysisk träff.  

65.Flatshow 

1/6 100 personer utomhus, om det släpps kan vi försöka få till en utställning, 

66.Hemsidan 

En vädjan från Webban Lena Sundqvist, saknar att vi skickar in uppgifter. Hon 

vill ha allt som händer och som ska hända. 

67. Ev inköp av zoom. 

Vi ska prova Room via facebook nästa gång och så tar v upp frågan igen. 

68 Övriga frågor 

Viktigt att så många som möjligt är med på våra möten och att man meddelar 

om man ej kan delta. Så man blir delaktig i styrelsearbetet. 

69.Nästa möte 

8 Juni  kl 19:00 på Room 

 

70.Mötets avslut. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Lisbeth Alakangas  

Sekreterare   ordförande  justerare 


