FRK Sektion Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-08-09

Plats: Jämtön, Råneå
§§ 56 - 72

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

§ 56
Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 14.20 och hälsade alla välkomna.
§ 57
Val av justerare
Utsågs Nina Ivaska att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 58
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några förändringar.
§ 59
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2015-05-26 gicks igenom och godkändes.
§ 60
Inkommen post
Ingen inkommen post.
§ 61
Inkomna skrivelser
Ingen inkommen skrivelse.
§ 62
Utgående skrivelser för kännedom
Ingen utgående skrivelse.
§ 63
Uppdragslista
Tidigare uppdrag gicks igenom. Tematräning ringträning bordlades, alla övriga
uppdrag är slutförda.
§ 64
Utställningsansvarig
Utställningsansvarig informerade om förberedelserna inför Flatshow den 15
november 2015. Flygresa för domaren har undersökts, finns bara ett bolag,
Norwegian, som flyger sträckan Arlanda-Luleå den 15 november med en möjlig
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avgång på morgonen och två på kvällen. Tidpunkt för utställningen liksom
anmälningsavgift och anmälningsdatum diskuterades. Även beställning av rosetter
och kontakt med sponsorer diskuterades.
Beslutades: Domaren ska kontaktas för önskemål om hemresa innan biljetten
bokas, billigaste biljettypen bokas.
Sista anmälningsdatum beslutades till den 28 oktober och anmälningsavgiften till 150
kr för valpar och veteraner, superveteraner gratis och övriga klasser 200 kr. Barn
med hund anmäles och betalas på plats, 50 kr.Tid för start av bedömning bestämdes
till kl. 11.30.
Beställning av rosetter gavs i uppdrag till utställningsansvarige i samråd med
styrelsen. Informationsansvarige gavs i uppdrag att skapa anmälningsformulär samt
annons till hemsida och Charmören. Ordförande gavs i uppdrag att kontakta våra
nuvarande sponsorer liksom presumtiva sponsorer för sponsring till utställningen.
Ytterligare arbetsuppgifter fördelades inom styrelsen, såsom ansvar för katalog, fika
och ringsekreterare.
Mötet beslutade om ett särskilt utställningsmöte den 29 oktober 2015. Tid och plats
bestäms senare.
§ 65
Jaktansvarig
Jaktansvarig informerade att domare till inofficiellt B-prov har tillfrågats och lämnat
positivt besked tillsammans med förslag på datum för provet.
Beslutades: Mötet konstaterade att tidpunkten inte är lämplig med avseende på den
pågående B-provssäsongen, planeringen av inofficiellt B-prov avslutas därför.
§ 66
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige rapporterade att datum för Tematräning trimning inte är klar och
föreslår att den bordlägges.
Utbildningsansvarige lyfte förslag om att arrangera några tematräningar under hösten
inom sektionen. Mötet diskuterade frågan. Förslag på tematräningar framkom, bland
annat rallylydnad, retrieverträning och viltträning. Förslag på instruktörer framkom,
dessa ska tillfrågas.
Förslag inkom om att arrangera Tematräning B-provsträning istället för inofficiellt Bprov.
Beslutades: Mötet beslutade enhälligt att Tematräning - Trimning bordläggs till
senare. Mötet beslutade även att förfrågan ska ställas till tidigare tilltänkta domare för
inofficiellt B-prov att vara instruktör till tematräning - B-provsträning. Förfrågan ska
även ställas till instruktörer för tematräning i rallylydnad och retrieverträning.
Förfrågan ska även ställas till instruktör för tematräning i Kirunatrakten under hösten.
§ 67

Informationsansvarig
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Informationsansvarig informerade om mindre uppdateringar som gjorts på hemsida
och Facebook. Inget övrigt fanns att rapportera.
§ 68
Marknadsföring och information
Mötet diskuterade logga och de förslag som finns. Olika synpunkter med förslag på
förändringar inkom. Dessa synpunkter inkl. förslag ska framföras för ett andra utkast.
§ 69
Ekonomi
Ekonomisk rapport
Kassören redovisade att sektionen per dags dato har 8407 kr på bankkontot och
1247 kr i kassan. FRK Norrs WT-kväll inkasserade 1600 kr.
Det utlovade startbidraget på 5000 kr från FRK Hs har ännu inte inkommit.
Betalningssätt till FRK Norrs arrangemang
Kassören har undersökt med banken möjlighet att göra betalning via Swish som ett
alternativ till betalning till sektionens bankgiro.
Följande kostnader gäller vid en anslutning till Swish; öppningsavgift på 495 kr, fast
årlig avgift på 600 kr/år samt en avgift på 3 kr per transaktion. Med hänsyn tagen till
de fåtal transaktioner som i dagsläget görs till FRK Norr rekommenderades vi att
vänta med anslutning till Swish.
Beslutades: Mötet beslutade att vänta med anslutning till Swish.
§ 70
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 71
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 30 september kl: 18.30 hos Annika Bergdahl på
Lerbäcken.
§ 72
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 16.20.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anneli Matsson
Ordförande
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