
FRK Norr    FRKSTYRELSEMÖTE 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20220420 

Plats: Zoom  
§ 52-67 
Närvarande: Gunilla Berglund,  Anna Vikström,  Britt-Marie Mallfors,  
Viktoria Eriksson, Maria Lundholm, Marie Viklund, Veronica Holmqvist och Stina Nejden  
 
Frånvarande: Kristina Ek, 
 
___________________________________________________________ 

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

53. Val av justerare 
Maria Lundholm valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

54. Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
55. Föregående protokoll det konstituerande. 
Britt-Marie Mallfors valdes som sekreterare för föreningen. 

56. Inkommen post 
20220404 finns på storegate 

57. Kassarapport  
kassören ej närvarande på dagens möte. 

 
58.  Charmören / hemsidan /utmärkelse championat under året 
till nästa årsmöte påminna om att lämna in om championat under året. 
17/5 nästa manusstopp för charmören: jaktprovet, 10-11 sept nkl och ökl. 
Domare Sune Nilsson. Flatshowen, nya styrelsen. Gemensamma träningar i 
Sundom, Piteå och Gällivare 
Behöver vi in ngt på hemsidan så meddelar vi webban. 

59. Ny grafisk profil 
Vi skickar info om detta till webban. Övriga kan gå in och läsa mer om detta på 
storegate. 

60. Flatshow 
Annika Wheinger Redlund ,Kennel Ryegate. Hon kommer mest troligt upp med 
husbil.16 juli flatshow och dagen före SSRK utst och efter SKK utst. 
Ej klart med var SSRK ska ha sin utställning.  

 61. Funktionärsträff 19-20 nov 
I Stockholm, för de som jobbar inom styrelser. Vi tar upp frågan igen vid senare 
tillfälle. 

 



62 Uppfödarträff 7-8 maj 
Kommer nu äntligen bli av, det mesta är klart med program 13 anmälda till 
detta. Vi har en som inte riktigt bestämt sig om hon kan komma och vill ha 
besked hur det blir med avgiften 500 kr(delägare)  

63. Medlemsmöte/medlemsfest 
ett förslag att bjuda funktionärer på middag ev i samband med flatshowen. Vi 
funderar över denna frågan och tar upp vid nästa möte. Alt ha en föreläsning och 
sen medlemsmiddag. 

64. Redovisning kommittéer 
Jakt- har allt under kontroll och det som behöver ordnas är provplatsen som inte 
är klart ännu. Sen ordna med gemensamma träningar ute hos Anna 

Utbildning – Utställningsträningar Britt-Marie Gällivare, Gunilla Piteå, Madde 
och Peter Kiruna och Lisbeth och Pia Luleå, gemensamma träningar Piteå 
Gunilla, Britt-Marie Gällivare och Anna i Sundom. 

65. övriga frågor 
inga övriga frågor 

66.Nästa möte 
17 maj kl 19 på Zoom. 

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

  
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Maria Lundholm  
Sekreterare   ordförande  justerare 


