
FRK Norr    KONSTITUERANDE MÖTE 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20220305 

Plats: Studiefrämjandet LUleå  kl 11-13 
§ 36-51 
Närvarande: Gunilla Berglund,  Anna Vikström   Britt-Marie Mallfors,  
Marie Viklund, Viktoria Eriksson, Maria Lundholm ,Veronica Holmqvist och Stina Nejden 
 
Frånvarande:  Kristina Ek 
 
___________________________________________________________ 

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

37. Val av justerare 
Marie Viklund valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

38 .Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
39.Val av sekreterare. 
Britt-Marie Mallfors valdes som sekreterare för föreningen. 

40.Val av vice ordförande för föreningen 
Anna Vikström Valdes som vice ordförande 

41.Val av kassör före föreningen  
Kristina Ek valdes som kassör för föreningen 

 
42. Rätt att teckna föreningens firma  
Ordförande Gunilla Berglund persnr 530220-9001och kassör Kristina Ek pers nr 
640917-8925 har rätt att var för sig teckna föreningens firma. 

43..Val av komitteer /ansvariga 
Utställningskommitten/ Gunilla Berglund ansvarig med Britt-Marie Mallfors i 
arbetsgruppen. 
Jaktkomittén/ansvarig Anna Vikström tillsammans med Marie Viklund i 
komitten,  
Utbildningsansvarig Veronica Holmqvist tillsammans med Maria Lundholm 

44. Allmänt om styrelsearbete 
Viktigt att meddela om man inte kan komma, tystnadsplikt i styrelsen.  Lisbeth 
har tidigare varit ansvarig för att skicka ut sms inför varje möte dagen före. 
Viktoria ansvarig för denna uppgift. 

45. Meddelande från FRK HS 
*Grafisk profil 15 och 16 mars. Gunilla har länk till mötet där dom presenterar 
detta. Meddela om ni är intresserade att delta. 
* Föreläsning RAS – vi beslutade att vi är med och delar på denna kostnad. 
* Funktionärsträff  Novemberg stockholm för samtliga sektioner tillsammans 
med HS 



46.manus hemsidan 
Allt manus går via Britt-Marie. Alla protokoll ska ut på hemsida, info om 
aktiviteter mm och även fina bilder efterlyses. 

47. Manus Charmören 
17/5 och utkommer 22/6 

48. inkommen post 
ingen ny inkommen post 

49. Inköp 
Inköp av blommor till avgående webmaster och bomstercheckar till avgående 
styrelsemedlemmar och valberedning. 

Vi beslutade köpa in en extern hårddisk till FRK Norr där allt material sparas. 

49.Övriga frågor 
inga övriga frågor. 

50.Nästa möte 
20 april kl 19:00 på Zoom. 

 
51.Mötets avslut. 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Marie Viklund  
Sekreterare   ordförande  justerare 


