FRK Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 20170731

Plats: Tefonmöte kl 19-20:15
§30-39
Beslutande. Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström,
Mats Tapani och Anna Vikström
Suppleanter: Lisbeth Alakangas
Frånvarande: Pernilla Henriksson och Angelica Fransson

§ 30 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt poängterade vikten av att
ordinarie ledamot kontaktar suppleant vid frånvaro från mötet. Det är viktigt att alla är
delaktiga och håller sig ajour.
§31 Val av justerare
Helena Sandström valdes som justerare för dagens möte.
§32 Kassarapport
Kassan är solid.
§33 Utvärdering flatshow
Gick i vinst med ca 2500 kr,
Synpunkter som kommit in är att vi ej delade ut koppel till alla men vår ambition var att ge ett
koppel till de som ej gick vidare för att uppmuntra att vilja delta fler gånger.
I övrigt ett trevligt och gemytligt arrangemang. Ylva kommer skriva ett reportage till
Charmören med bilder på vinnare.
Förslag för nästa år är att lägga utställningen tillsammans med SSRK Piteås
sommarutställning.
§34 Jaktprovet
9/9 i Piteå, det är klart för att läggas ut på SSRK Prov direkt de ordinarie proven är klara.
Anna är ansvarig för detta prov som kommissarie och beställer även rosetter på InterSilvi.
Helena är ansvarig för området. Provledare Mats.
Helena har en båt samt ansvarar för att söka sponsring.
Stefan, Helenas man är skytt för provet.
§35 Viltinköp / frys
Frysen står hos Gunilla i Böle. Helena har lämnat 23 kråkor i frysen till dagens datum.
Anders, Mats och Anna undersöker mer om inköp till vilt.
Vi blev sponsrade vid inköp av frysen utav Elon i Haparanda.

§36 Hemsidan
Helena har pratat med Agneta, hon har hjäpt oss att uppdatera på hemsidan och Helena ska
kontakta henne igen om att bygga en ny hemsida.
§37 Övriga frågor
Utställningskomitten tillfrågar domare inför nästa års flatshow.
Vi beslutade köpa in vilt som vi sedan säljer till våra medlemmar, Helena ansvarar för
inköpen.
§38 Nästa möte
Nästa möte 8/8 kl 18:00 i Piteå hos Helena.
§39 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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