FRK Sektion Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-04

Plats: Telefonmöte
§§ 54-71
Beslutande:
Madeleine Asp Mikko
Annika Bergdahl
Karin Karkiainen
Pernilla Henriksson
Anna Vikström
Suppleanter:
Angelica Fransson
Frånvarande:
Christina Kero

§ 54
Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 19.02 och hälsade alla välkomna.
§ 55
Val av justerare
Utsågs Pernilla Henriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 56
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes utan några ändringar.
§ 57
Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 25 maj 2016 gicks igenom och godkändes.
§ 58
Inkommen post
Inkommen post gicks igenom. Förfrågan har inkommit från FRK HS om nuvarande
arrangörslista till Club Show och Flatmästerskapet och hur FRK Norr ställer sig till att
arrangera Club Show och Flatmästerskapet. Mötet diskuterade frågan. Mötet finner
att föreningen i dagsläget ännu är för liten och för ung för att kunna genomföra dessa
stora arrangemang. Sekreteraren skickar FRK Norrs svar till FRK HS.
§ 59
Inkomna skrivelser
Ingen inkommen skrivelse.
§ 60
Utgående skrivelser för kännedom
Ingen utgående skrivelse.
§ 61
Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom.
- Uppfödarträffen kommer inte kunna genomföras i år och läggs därför vilande.
- Förfrågan ska ställas till instruktör om att hålla tematräning retrieverträning.
- Flatträff planeras att genomföras i Kiruna.
- Instruktör ska tillfrågas om tematräning rallylydnad.
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§ 62
Utställningsansvarig
Utställningsansvarig gick igenom förberedelserna inför Flatshow den 30 oktober.
Klart med sponsring från vår huvudsponsor Royal Canin, även andra sponsorer är
tillfrågade och har lämnat positiva besked. Ytterligare sponsorer ska tillfrågas.
Arbetsuppgifter fördelades på styrelsen. Förfrågan om funktionärer ska ställas på FB.
Beslutades: Kassören inhandlar domargåva i form av ett presentkort på Cervera
samt gör inköp till fiket.
§ 63
Jaktansvarig
Ingenting att rapportera.
§ 64
Utbildningsansvarig
Ingenting att rapportera.
§ 66
Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts, bl.a.
annonsering av Valpträff och Flatshow. Nästa manusstopp för Charmören är den 8
november. Utlysning av Sektionmöte ska göras i detta nummer, styrelsen ges i
uppdrag att fundera på datum och plats för Sektionsmötet under februari månad.
§ 67
Marknadsföring och information
Ingenting att rapportera.
§ 68
Ekonomi
Ekonomisk rapport
Hänskjuts till nästa möte. Allt ser bra ut. Inga stora förändringar sedan senaste mötet.
§ 69
Övriga frågor
Ingen övrig fråga.
§ 70
Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter Flatshowen.
§ 71
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 20.25.
Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare
Justeras:

Madeleine Asp Mikko
Ordförande
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Justerare
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