
FRK Norr    KONSTITUERANDE MÖTE 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20220420 

Plats: Zoom  kl 19-20 
§ 68-82 
Närvarande: Gunilla Berglund,   Anna Vikström,  Britt-Marie Mallfors,  
Viktoria Eriksson, Maria Lundholm, , Veronica Holmqvist och Stina Nejden  
 
Frånvarande: Kristina Ek, Marie Viklund 
 
___________________________________________________________ 

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

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

70 . Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
71. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna 

72. Inkommen post 
20220515 finns på storgate, Britt-Marie läste upp om det som kommit in, 
Länken finns på vår FB styrelse sida så alla kan gå in och läsa inkommen post. 

73.  Charmören / hemsidan  
17/5 nästa manusstop för charmören: jaktprovet, 10-11 sept nkl och ökl. Domare 
Sune Nilsson. 
Flatshowen,  
Nya styrelsen.  
Gemensamma finns på hemsidan och fb sidan. 
Behöver vi in ngt på hemsidan så meddelar vi webban. 

74. Kassarapport 
kassören ej närvarande,  

75. Flatshow 
Nu är det klart med platsen och det blir i Svensbyn där vi varit tidigare år. 
 
 76. Uppfödarträff 
7 och 8 maj gick den av stapeln med uppfödare från norr och västerbotten. I 
arrangörstrådarna stog Gunilla och Britt-Marie, 12 uppfödare vi var på 
Pensionatet i Piteå. En föreläsare blev sjuk med kort varsel men det skjuter vi 
upp till nästa träff. 
Vi har fått mer pengar av HS för två träffar i år. På söndagen var vi på 
Hundhälsan i Piteå med Emelie vilket lockade att vi skulle ha detta för alla 
medlemmar. 



77 Förslag på föreläsning 
Hundhälsan i Piteå kan erbjuda både fysiskt och digital föreläsning.Om vi har 
plats där vi kan ha både fysiskt och digitalt. Gunilla undersöker hur grahns 
naturbruksgymnasium om dom har lokal att hyra ut. 

78. Medlemsmöte/medlemsfest. Som förslag att ha smörgåstårta el liknande i 
samband med föreläsning av Hundhälsan i Piteå 

79. Redovisning kommiteer 
Jakt- kråkor har kommit och änder finns i klubbens frys. Provplatsen klar blir 
samma plats som tidigare år. 

Utbildning: Viltspår Susanne Öhman har meddelat att Roger Marklund håller 
viltspårkurs- Maria kontaktar Susanne om detta.  
Nina Öqvist har erbjudit sig att hålla valpkurs åt FRK Veronica kontaktar henne. 

80. övriga frågor 
16 juni kl 18 har FRK Hs ett webinar om hälsa med Agria 
Utv grupp som FRK HS har för de som ska upp i elitklass, något att tipsa vidare 
om.mer info finns på FRK HS fb sida. 

81..Nästa möte 
20 juni kl 19 på Zoom. 

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

  
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Veronica Holmqvist 
Sekreterare   ordförande  justerare 


