STYRELSEMÖTE FRK NORR 171206

Närvarande: Anders Gustafsson, Anna Vikström, Gunilla Berglund, Lisbeth Alakangas,
Pernilla Henriksson, Helena Sandström, Mats Tapani
Dessutom valberedningen: Agneta Nilsson, Lena Sundqvist, Susann Johansson
§65. Anna Vikström väljs till mötessekreterare
§66. Gunilla Berglund väljs till protokolljusterare
§67. Mats Tapani redogör för kassarapporten.
Kassan är solid. Det finns 28 355 kr i kassan. Fakturor på 3321 kr ska tillkomma. Summa
tillgångar: 31 676 kr
Övrigt: Jaktkursinstruktören har inte skickat någon faktura. Mats ska kontrollera regelverket
med HS om hur sent vi är skyldiga att betala.
Jaktprovet gick ungefär jämnt ut, alla kostnader inte klara.
Mats vill ha mer information om vad fakturorna handlar om när de kommer till honom.
§68. Inför årsmötet och fortsatta aktiviteter
Alla ansvariga för de aktiviteter som genomförts ombeds skriva en text som sedan sekreterare
kan sammanställa till en verksamhetsberättelse för 2017
Annonsen i Charmören redan införd. Annons ska in på hemsidan och Facebooksidan. Vi ska
locka med rallydnadsaktivitet och utlottning av ”Gratis deltagande vid valfri FRK Norr
aktivitet” , koppel, mm. Lisbeth och Agneta hjälps åt med detta. Alla ska göra sitt bästa för
att få många att komma till årsmötet!
Kassören sammanställer kassarapport för 2017 och skickar den till revisor Karin Samuelsson.
Verksamhetsplan och budget för 2018 måste förberedas.
Flatshow 2018 blir 29 juli i Svensbyn. Domare klar.
Jaktkurs planeras i maj. Datum och instruktör ej klar. Anna tar gärna emot förslag.
Helena kan ha en valpträff i maj
Anna kan ha en tematräff ”Vilthantering” i maj/juni
Jaktprov med både nkl och ökl planeras. Antingen tillsammans med SSRK Piteå organiserad
som Piteå och Kalix gjorde hösten 2017 eller vid en egen helg. Ordinarie prov denna gång.
Detta ska in i SSRK prov senast 30/4-18. Anders pratar med Carina Isacsson om lämpliga
datum, hur övriga sektioner inom SSRK tänker om sina prov. Flera förslag på provplatser
finns, i Piteå eller Kalix.
Flera aktiviteter kan tillkomma efterhand om intresserade ledare finns. Rallylydnad ett
förslag. Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter och ledare, dessa måste dock förankras
i styrelsen. Fler aktiviteter i Kiruna/Gällivare vore önskvärt.

§69. Valberedningens arbete
Ordförande (1 år), sekreterare (1 år), två ledamöter (Anna och Pernilla har suttit två år) och
två suppleanter (Lisbeth, Angelika, 1 år) liksom revisorer och revisorsuppleant ska väljas.
Valberedningen fick ett antal namnförslag. Agneta behöver medlemsmatrikel. Gunilla
kontaktar Britt-Marie för at ordna detta.
§70. Övriga frågor
Charmören har manusstopp 17/1.
Nästa möte Tisdag 9/1 kl 19
Hemsidan är tungarbetad. Agneta ska försöka hjälpa till med den när hon hinner. Ev. byta
domän.
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