Frk Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-06-28

Plats: Telefonmöte kl 19:00 – 20:05
§ 20 – 29
Beslutande: Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström
Suppleanter: Lisbeth Alakangas
Frånvarande: Pernilla Henriksson, Anna Viktröm, Angelica Fransson, Mats Tapani

§20 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§21 Val av justerare
Lisbeth Alakangas valdes till justerare
§22 Kassarapport
Mats har hälsat att det ser ut som vid tidigare möte.
§23 Info utställningskomitten
I dagsläget få anmälda men det är ju många som anmäler sista dagen som är på fredag.
Vi försöker locka fler och har lite is i magen.
Arvode till domare på flatshow – utgår ej arvode utan en liten gåva. Helena undersöker
reglerna som dom tog upp på fullmäktige.
Platsen är klar det blir på Sjulnäs ip kyrkplan där alla andra specialklubbar kommer få vara.
Alla Uppfödare i Norr kommer skänka ett pris till flatshowen.
Gunilla lånar SSRKs placeringsskyltar som vi kan ha i vår ring. Symbol med flatt.
Gunilla har ett ringtält.
Start kl 09:00
Ylva kommer till Luleå 17:55 och Britt-Marie hämtar upp på flyget.
Hjälper till: Britt-Marie , Gunilla, Helena, Lisbeth,
Andreas Jacobsson kommer och är fotograf.
§ 24 Info jaktprov
Lördag 9 september.
Provmarker: Piteå. Helena har prel ja på två områden.
Provledare: Mats Tapani ?
Komissarie: Anna Vikström
Domare: Anders Gustafsson
§25 Viltinköp
Det finns vilt att köpa men ingenstans att frysa ner detta. Lisbeth och Helena undersöker
inköp på vilt efter vi har beslutat köpa in frysboxen. And, trut och kråkor.
§ 26 Inköp av frysbox
Vi beslutade köpa in en frysbox. Frysen ska förvaras hos Gunilla om den kan stå avslagen
under vintern.
Frysbox på Elgiganten mellan 2000 kr och 5000 kr. Gunilla kontaktar Mats för inköpet.

§27 Övriga frågor
Medlemsmöte – efter jaktprovet.
Helena frågar med Agneta Nilsson om hon kan tänka sig att göra en hemsida alt sköta om den
gamla då vi övriga har lite svårigheter med detta.
Ang att samarrangera flatmästerskap med Umeå så känner vi oss ännu för gröna på den
uppgiften
§28 Nästa möte
Nästa möte 31/7 kl 19:00 via telefon.
§29 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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