
FRK Norr    Sektionsmöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20221128 

Plats: Zoom  kl 19-20:00 
§ 148-159 
Närvarande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, , Anna Vikström,  Stina Nejden , 
Kristina Ek, Veronica Holmqvist , Viktoria Lindström(fd Eriksson), Marie Viklund 
Frånvarande: Maria Lundholm, , 
__________________________________________________________ 

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

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

150 . Godkännande av dagordning 
Godkändes 
 
151. Föregående protokoll. 
Tillägg till föregående protokoll att Kristina Ek deltog i beslutet i §142 samt 
redogjorde för det ekonomiska läget. Efter justeringen lades de till handlingarna. 

 
152. Inkommen post 
20221015 har det kommit post fr HS detta kan läsas på storegate. 

153.  Charmören / hemsidan  
17/1 är manusstop, glöm inte att skicka åt webban direkt vi lägger på FB sidan. 
Vi berömde vår webbmaster som är så snabb på att lägga ut det hon får av oss. 

154 . Rapport fr funktionärsträffen i Stockholm 
Gemensamt på lördagen men söndagen delades vi upp i olika grupper. Jakt, 
exteriör,  sekreterare, kassör och ordförande. 
Allt material finns på storegate. Vi diskuterade vad som togs upp under dessa tre 
dagar. 
 
155. Ekonomisk rapport-budgetplan 
Vi diskuterade vikten av att våra fasta kostnader ska täckas av våra aktiviteter. 
Alla skickar in planerade aktiviteter och lite uppgifter om kostnader så gör 
Kristina en planerad budget. 
 
156 Rapport kommitteer 
Utställnings kommitten – att vi undersöker om lokal för en inofficiell 
utställning. 
Jakt- Anna har planerat ha träffar för nybörjar 300 kr per träff och fyra träffar 
börja i maj månad. Jaktprovet blir sista helgen i augusti Domare Anders 
Gustafsson. 
Slyngelträff  planeras till våren med de som var på valpträffen. 
Valpträffen22 oktober i kalix 12 valpar från olika uppfödare runt om i landet, 
mkt uppskattat.  



157. övriga frågor. 
inga övriga frågor 

158.Nästa möte 
12 dec kl 19. Britt-Marie kallar valberedningen till detta möte.  
 
159.Mötets avslut. 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Marie Viklund 
Sekreterare   ordförande  justerare 


