
FRK Norr    Sektionsmöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20221212 

Plats: Zoom  kl 19-20:00 
§ 160-1718 
Närvarande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Anna Vikström,  Stina Nejden , 
Kristina Ek, Veronica Holmqvist , Viktoria Lindström(fd Eriksson), Marie Viklund. Maria 
Lundholm, 
Valberedningen: Pia Nerdrum och Lisbeth Alakangas 
 
__________________________________________________________ 

160. Mötets öppnande 
Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

161. Val av justerare 
Veronica Holmqvist valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

162 . Godkännande av dagordning 
Godkändes 
 
163. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 
 
164. Inkommen post 
Revidering jaktprovsregler och wt regler, samt utvärdering av 
funktionärsträffen. 
Gunilla har fått information om en digitalföreläsning med Anna-Lena Wendt, 
Vecka 3 en vardsgskväll. Träna i mörker och träna inomhus. Gratis för oss 
sektioner HS står för denna kostnaden. 

165.  Charmören / hemsidan  
17/1 är manusstop,  

166 . Ekonomisk rapport 
Ingen förändring av läget sedan sist, det är inskickat om poolning av resorna för 
funktionärsträffen. Har varit en träff/film för kassörerna men Kristina kunde ej 
delta men kommer kunna sen en film i efterhand. 
Vi har domän namn på One och webb och flyttar allt till One och sparar några 
kronor på detta.  
 
167 Rapport kommitteer 
Utställnings kommitten – att vi undersöker om lokal för en inofficiell 
utställning. Gunilla åker på Grahns och tittar på ridhuset. Britt-Marie undersöker 
om SFR lokal i Boden. 
Jakt- Anna har annonserat om ändringarna av WT hon har lagt ut detta på FB 
sidan. 
Utbildning har inget att rapportera. 

 



168. Valberedningen har ordet 
Valberedningen består av Lisbeth Alakangas, Pia Nerdrum och Lena Sundqvist. 
De har börjat arbetet och pratat med flera personer.  
 
169. övriga frågor. 
Funktionärsträff planeras till hösten igen, så Fullmäktige blir digitalt igen. 
Britt-marie undersöker om Maria på studiefrämjandet kan vara ordf för ett 
digitalt möte. 

170.Nästa möte 
9 januari kl 19. Britt-Marie kallar valberedningen till detta möte.  
 
171.Mötets avslut. 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Veronica Holmqvist 
Sekreterare   ordförande  justerare 


