FRK Sektion Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2014-12-03

Plats: Hälleström, Piteå
§§ 60-78

Beslutande:
Anneli Matsson
Karin Karkiainen
Annika Bergdahl
Pernilla Henriksson
Suppleanter:
Anna Vikström
Nina Ivaska
Meddelat förhinder:
Sandra Lundström

§ 60
Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 19.15 och hälsade alla välkomna.
§ 61
Val av justerare
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 62
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg av övrig fråga b).
§ 63
Föregående protokoll
Protokoll från 15 oktober 2014 gicks igenom och godkändes.
§ 64
Inkommen post
Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 65
Inkomna skrivelser
Ingen inkommen skrivelse.
§ 66
Utgående skrivelser för kännedom
Ingen utgående skrivelse.
§ 67
Uppdragslista
Tidigare uppdrag gicks igenom;
- Ytterligare undersökningar har gjorts av inomhuslokaler att hyra under kvartal 1
2015 samt förutsättningarna för dessa.
- Undersökning har även gjorts om eventuell inomhushall finns att hyra i Gällivare.
Finns ingen att hyra i dagsläget.
- En artikel om vår nya sektion har skickats in för publicering i Charmören.
- Möjlighet för gemensam infomailadress undersöks vidare.
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- Förberedelserna för ansökan om organisationsnummer samt tecknande av
bankkonto och bankgiro pågår.
§ 68
Sektionsmöte 2015
Mötet diskuterade möjliga datum och plats och kom fram till tre förslag, 15 februari
alternativt den 7 februari eller 14 februari, prioriteringsordning enligt skrivning.
Beslutades: Mötet beslutade att undersöka lediga datum på Eukanuba Arena i Kalix
innan datum fastslås.
Kontakt ska tas med valberedning för avstämning samt inbjudan till nästa
styrelsemöte. Utkast på verksamhetsberättelsen ska skrivas.
§ 69
Verksamhetsplan
Mötet diskuterade verksamhetsplanen för 2015. Planerade aktiviteter är bland annat
inofficiell utställning, viltspårskurs, WT, tematräningar och eventuellt någon
föreläsning. Verksamhetsplanen ska sammanställas inför sektionsmötet.
§ 70
Undersökning från FRK HS om FRK:s bildande aktiviteter
Mötet diskuterade frågorna som ingick i undersökningen. Svar skickas in till FRK.
§ 71
Utställningsansvarig
Den planerade inofficiella utställningen i december ställdes in då det blev för kort om
tid. Mötet diskuterade nytt datum för utställningen. Förslag framkom om att göra en
flatthelg med utställning en dag och aktivitet med inhyrd instruktör en dag.
Beslutades: Datum för flatthelg inkl inofficiell utställning bestämdes till helgen den
25-26 april 2015. Plats liksom domare undersöks vidare.
§ 72
Jaktansvarig
Inget ytterligare att rapportera.
§ 73
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har fortsatt sin undersökning av tillgängliga träningshallar, priser,
bokningssystem m.m. kring kustorterna.
Mötet diskuterade tematräningar.
Beslutades: Mötet beslutade att anmälningsavgiften för deltagare på respektive
tematräning ska vara 150 kr för medlem. Mötet anser det vara viktigt att hålla ett
rimligen lågt pris för att så många som möjligt ska kunna anmäla till träningarna.
Beslutades: Mötet beslutade följande tematräningar under 1:a kvartalet 2015:
 Tema: Kontakt och följsamhet. Preliminärt den 24 eller 25 januari på Hundvis i
Piteå. Ansvarig Karin Karkiainen
 Tema: Inkallning, tecken och signaler. Preliminärt den 15 februari, alternativt
den 7, 8 eller 14 februari på Eukanuba Arena i Kalix. Ansvarig Anneli Matsson
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Tema: Apporteringens fyra hörnstenar. Preliminärt den 21 eller 22 mars på
Råneå ridklubb i Råneå. Ansvarig Nina Ivaska.

Beslutades: Lokal ska bokas för respektive tematräning på Hundvis i Piteå,
Eukanuba Arena i Kalix samt Råneå ridhus i Råneå.
§ 74
Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts,
bland annat publicering av FRK HS medlemsenkät samt Rutiner för arrangemang i
FRK Norrs regi.
Informationsansvarig undersöker vidare möjlighet att koppla en mejladress till
samtliga styrelsemedlemmar.
§ 75
Ekonomi
Ekonomisk rapport
Kassören redovisade att sektionen fått 750 kr i intäkt från tematräning markering som
arrangerades den 18 oktober 2014 i Sundom. Kassören redovisade vidare att alla
papper är nu klara för att kunna ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket,
samt bankkonto och bankgiro hos Handelsbanken.
§ 76
Övriga frågor
a) Verksamhetssammanställning för sponsring av Royal Canin 2015
Blankett för sammanställning av verksamheter för 2015 har inkommit till sektionen
där de planerade aktiviteterna ska fyllas i för möjlighet till sponsring av FRKs sponsor
Royal Canin med diverse material till dessa aktiviteter.
b) Klubbförsäkring
Mötet informerades om att sektionen nu har klubbförsäkring via FRK.
§ 77
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndag den 19 januari kl 19.00 på Lerbäcken.
§ 78
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 21.35.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anneli Matsson
Ordförande
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