
FRK Norr    Sektionsmöte 
Sektionsstyrelsen   Sammanträdesdatum 20230109 

Plats: Zoom  kl 19-19:30 
§ 1- 
Närvarande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Anna Vikström, Stina Nejden, Marie 
Viklund., 
Ej närvarande:, Viktoria Lindström(fd Eriksson) 
Anmäld frånvaro : Veronica Holmqvist, Kristina Ek, Maria Lundholm 
__________________________________________________________  

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

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

3 . Godkännande av dagordning 
Godkändes 
 
4. Föregående protokoll. 
Genomlästes och lades till handlingarna. 
 
5. Inkommen post 
ingen ny post i storgate, det som är uppdasterat är medlems listan. 
Deltagarlista för att granska medlemmar inför föreläsningen med AnnaLena 
Went har kommit. 

6.  Charmören / hemsidan  
17/1 är manusstop, utkommer 21/2. OBS ny adress till hemsidan måste med där. 
Planer för 2023. Unghundsträff, flatshow, apportering för nybörjare samt 
utställningsträning planeras under våren försommaren. Britt-Marie skickar in 
detta. 

7 . Ekonomisk rapport- Budget förslag 
Kristina är sjuk så hon kunde ej meddela när hon kan ha ngt klart. 

 
8, Rapport kommitteer 
Utställnings kommitten – planerar en inoff under hösten och förslag att ha 
Flatshow under SNKK maj.  
Utbildningskomittén – tittar på ev webbinar. 
Jakt – Nya regler för kommissarier under jaktprov – nu fr hösten måste man 
vara certifierad kommissarie. Anna Vikström är anmäld för att för FRK:s 
räkning utbilda flera inom hela FRK organisationen. 

9,. Verksamhetsberättrlsen –samt planering årsmötet 
Jag har fått in fr Anna och sen utställning, Utbildningskommitten skriver jag det 
som stog i charmören. Utställnigngsträningarna och valpträffen. Jaktträning i 
Piteå och i Gällivare. Lägger ut den på FB sidan när jag har den klart. 
Årsmötet kl 13 och ett möte för styrelsen kl 12 före den 26 februari Britt-Marie 



meddelar Maria på studiefrämjandet tiden.  
 
10. övriga frågor. 
Planeras uppfödarträff under våren men nu är det Västerbotten som är värd för 
detta. 

11.Nästa möte 
26 Februari kl 12.  
 
12.Mötets avslut. 
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 
 

Britt-Marie Mallfors Gunilla Berglund Stina Nejden 
Sekreterare   ordförande  justerare 


