
FRK Norr    KONSTITUERANDE MÖTE 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20220620 

Plats: Zoom  kl 19-19:50 
§ 83-99 
Närvarande: Gunilla Berglund,   Anna Vikström,  Britt-Marie Mallfors,  
Marie Viklund ,Maria Lundholm, , Kristina Ek, och Stina Nejden  
 
Frånvarande: Veronica Holmqvist ,Viktoria Eriksson 
 
___________________________________________________________ 

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

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

85 . Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
86. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna 

87. Inkommen post 
20220619 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. 

88.  Charmören / hemsidan  
nästa stopp 17 augusti. Vår Webbmaster vill att när vi lägger in på FB så mailar 
vi detta till henne så lägger hon ut det på hemsidan också.  

89. Ekonomi. 
Vi har inte fått ngn faktura från uppfödarträffen ännu. 
Vi har betalt för vilt och rosetter till flatshowen. 
Att ca den 13e kolla upp betalningar för flatshowen. 

90. Flatshow 
Vi tigger priser från alla uppfödare i Norrbotten. Vi har ansökt hos Royal för 
sponsring.  Anders Koppel sponsrar. Hugosson Nylens sponsrar med varmkorv 
och parisare. Coop i Älvsbyn sponsrar. 
Vi behöver funktionärer till den dagen och annonserar på facebook. 
 
 91. Förslag på föreläsare 
Hundhälsan I Piteå kan erbjuda en både fysisk och digital föreläsning. I tex 
oktober månad och Gunilla kollar upp med Grahns om lokal. 

92 Medlemsmöte/medlemsfest 
Ha detta i samband med föreläsningen. 

 



93. Redovisning kommiteer 
Maria har inget att redovisa just nu från komitten . Gemensamma träningarna är 
igång runt om i länet. 
Anna meddelar att det mesta är klart. Klart med flyg och bostad. Får vi få 
anmälda så håller Sune Nilsson kurs om det senariot inträffar. Det som behöver 
lösas är logistiken med att frakta viltet till provplatsen.  
Förfrågan har inkommit om att hålla en tränings WT med de nya reglerna inför 
Flatmästerskapet. Det planerar hon att arrangera. 
 
94, Funktionärsträff i Stockholm November 19e-20e 
Dom står för kostnaden hotell och mat för 2 st och resan blir poolning.  
Gunilla åker gärna ner, Britt-Marie och Stina åker gärna med. Anna kan åka ner. 
Vi provar söka fem stycken. 

95, Rapport från sektionsmötet 
7/6 var det sektionsmöte Gunilla och Britt-Marie var med. Profilkläder beställs 
direkt via företaget som trycker upp eftersom. Det blir på samma sätt som 
golden klubben har. 

96  Frk Epost adresser till hösten 
Till i höst ska vi alla ha dessa adresser via FRK, Vi meddelar längre fram mot 
hösten vilka som ska ha adresserna så ordnar Helena på FRK HS 

97. övriga frågor 
inga övriga frågor. 

98..Nästa möte 
9 augusti  kl 19 på Zoom. 

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

  
 
 

 
 
 
Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Marie Viklund 
Sekreterare   ordförande  justerare 


