
FRK Norr    Sektionsmöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20220905 

Plats: Zoom  kl 19-20:00 
§ 117-132 
Närvarande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, , Marie Viklund ,Maria Lundholm, 
Kristina Ek Stina Nejden , och Veronica Holmqvist 
Frånvarande: Anna Vikström,  Viktoria Lindström (fd Eriksson)  
__________________________________________________________ 

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

118. Val av justerare 
Stina Nejden valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte. 

119 . Godkännande av dagordning 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
120. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna 

121. Inkommen post 
20220823 har det kommit post fr HS detta kan läsas på storegate. 

122.  Charmören / hemsidan  
nästa manus stop 8/11.  Glöm inte meddela vad som ska in på hemsidan. 

123 . Ekonomi 
Kassören har inget nytt att ta upp.  
 
124. Jaktprov 
Allt klart enl Anna som ej kunde delta idag. 
 
125 Redovisning komitteer 
Medlemsträff med föreläsninga av Hundhälsan i November, ej klart med datum 
ännu men det återkommer Veronica snarast. 

126. Funkionärsträffen i stockholm 
19-20 November 5 st från vare sektion får hotellrum och mat. 
 Britt-Marie, Gunilla, Anna, Stina Veronica åker.  Britt-Marie och Stina måste 
åka fredag så sektionen får stå för en natt fredag till lördag. 
 
127, Uppfödarträff 
Varje sektion får 8000 kr fördelat på två träffar. Lena och Lisbeth arrangerare en 
träff 15 och 16 oktober med temat funktionsbeskrivning, avtal och ekonomi 
samt avelsrådet. Vi kör ihop med västerbotten så det blir 4000 kr per sektion.  
De ansöker om ett bidrag av Frk Norr för FRk Norrs uppfödare på 500 kr. 
Kristina gör en uträkning och tar ett snabbt möte med Gunilla och skickar ut ett 
förslag via mail till alla i styrelsen. 



128, Rapport sektionsträff – epostadresser - profilkläder 
Britt-Marie och Gunilla har deltagit på möte med hs där det togs upp om 
mailadresser. Profilkläderna går nu att beställa. 

129  Valpträning- träff  
Vi diskuterade om kalix, men undersöker detta vidare. 

130. övriga frågor 
Vem är uppf inom frk ?  Vi beslutade enl FRk samarbetsavtal: Du som är 
uppfödare ska vara medlem i frk och haft en kull de senaste fem åren. 
 

131.Nästa möte 
4 okt   kl 19 på Zoom. Med framförallt jaktprovet som punkt. 

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

  
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Stina Nejden 
Sekreterare   ordförande  justerare 


