FRK Sektion Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-10-06

Plats: Sundom, Luleå
§§ 73-90

Beslutande:
Anneli Mattsson
Karin Karkiainen
Sandra Lundström
Suppleanter:
Anna Vikström, går in som ordinarie ledamot
Meddelat förhinder:
Annika Bergdahl
Pernilla Henriksson
Nina Ivaska

§ 73
Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 18.50 och hälsade alla välkomna.
§ 74
Val av justerare
Utsågs Anna Vikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 75
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg av Övriga frågor a).
§ 76
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2015-08-09 gicks igenom och godkändes.
§ 77
Inkommen post
- Inbjudan från FRK Hs till sektionstelefonmöte för sektionernas ordförande den 5 okt.
§ 78
Inkomna skrivelser
Ingen inkommen skrivelse.
§ 79
Utgående skrivelser för kännedom
Ingen utgående skrivelse.
§ 80
Uppdragslista
Tidigare uppdrag gicks igenom:
- Flygresan bokad och klar för domaren till Flatshow den 15 november.
- Förslag på rosetter framlades och är klart för beställning.
- Anmälningsformulär liksom annons till Flatshow i Charmören, hemsida och
Facebook är klara och publicerade.
- Nuvarande och presumtiva sponsorer ska kontaktas för sponsring till Flatshowen.
- Har inte fått svar på förfrågan till instruktör för Tematräning B-prov.
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- Instruktörer för Tematräning Rallylydnad är kontaktade och har tackat ja.
Återkommer om tidpunkt, troligen till våren.
- Förfrågan ska ställas till instruktör kring Kirunaområdet för tematräning, förslagsvis
nu under senhösten eller till våren.
- Synpunkter om logga framförda, nytt utkast har inkommit.
Beslutades: Mötet beslutade att ge utställningsansvarig befogenhet att beställa
rosetter till Flatshow den 15 november samt att Tematräning B-prov stryks för i år.
§ 81
Sektionsmöte 2016
Mötet diskuterade ort och datum för sektionsmötet 2016 samt eventuell aktivitet så
som tematräning eller föreläsning i anslutning till sektionsmötet.
Beslutades: Mötet beslutade att sektionsmötet hålls den 7 februari 2016 i Luleå,
förslagsvis på Luleå BK inomhuslokal Pluto eller i Studiefrämjandets lokal på Kronan.
Preliminärbokning görs av båda dessa lokalerna för senare beslut beroende på
aktivitet som kommer arrangeras i anslutning till sektionsmötet.
§ 82
Utställningsansvarig
Utställningsansvarig informerade om förberedelserna inför Flatshow den 15
november 2015. Anmälningar börjar komma in. Flygresa för domaren är bokad. Även
beställning av rosetter är på gång att beställas. Funktionärer har anmält sig.
Mötet diskuterar hur vi kan öka engagemanget hos våra medlemmar för att få fler
funktionärer till arrangemang. Skyltar för vägvisning ska skrivas ut och lamineras.
Sedan tidigare finns ett särskilt utställningsmöte bestämt till den 29 oktober 2015.
Mötet hålls hos Sandra kl 18.30.
§ 83
Jaktansvarig
Bordlades till nästa möte.
§ 84
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige informerade att Tematräning Apportera vilt har genomförts.
Anna Vikström rapporterade från träningen som gått bra. Samtliga sex deltagare var
nöjda.
Som behandlats redan under punkten Uppdragslista så har Eva Eriksson och
Charléne Tapani tackat ja att hålla i Tematräning Rallylydnad. De återkommer med
tidpunkt. Tematräning B-provsträning stryks.
§ 85
Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar som gjorts på FRK Norrs
hemsida och Facebooksida, bl.a. publicering av mötesprotokoll från mötet den 9
augusti, inbjudan till Tematräning Apportera vilt under aktiviteter och nya resultat på
grattissidan. Annons för Flatshow den 15 november har skickats in till Charmören
och även publicerats på FRK Norrs hemsida och Facebooksida liksom
anmälningsformulär.
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§ 86
Marknadsföring och information
Charmören har manusstopp den 8 november. Utlysning av Sektionsmötet 2016 ska
skickas in till detta nummer.
Mötet diskuterade nytt förslag på logga för FRK Norr. Förändringar på layouten har
gjorts baserat på de synpunkter som tidigare framlagts.
Beslutades: Mötet beslutade att godkänna och fastställa loggan enligt det senaste
förslaget. FRK Norrs logga skickas till sekreteraren i olika format för förvaring.
Loggan skickas även till redaktören i Charmören för framtida tryck..
§ 87
Ekonomi
Ekonomisk rapport
Kassören redovisade genom ordförande att sektionen per dags dato har 14 157 kr på
bankkontot och 1247 kr i kassan. Startbidraget från FRK HS på 5000 kr inkom
150902. Tematräning Apportera vilt inkasserade 750 kr.
§ 88
Övriga frågor
a) Sektionstelefonmöte
Ordförande rapporterade kort från telefonmötet den 5 oktober med FRK Hs
ordförande samt övriga sektioners ordförande. På agendan var bland annat
sektionernas aktiviteter samt funktionärer och hur man får fler funktionärer till
aktiviteter.
§ 89
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 25 november kl. 18.30 hos Annika Bergdahl på
Lerbäcken.
§ 90
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.30.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anneli Matsson
Ordförande
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