FRK Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 20180109

Telefonmöte kl 19:00-20:20
§71-80
Beslutande. Anders Gustafsson Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström,
Anna Vikström, och Mats Tapani
Suppleanter: Lisbeth Alakangas
Övriga närvarande Susanne Johansson från valberedning
Frånvarande: Angelica Fransson Pernilla Henriksson

§ 71 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 72 Val av justerare
Mats Tapani valdes som justerare för dagens möte.
§ 73 Föregående protokoll
Fel paragraf nr på föregående protokoll då det ska vara löpande nummer under året. I övrigt
lades det till handlingarna.
§ 74 Årsmötet
Helena Sandström blir sekreterare för årsmötet då Britt-Marie ej kan närvara pga att det
krockar med SSRK Gällivaresektionens möte.
Vi beslutade att alla utom styrelsen får en lott på årsmötet. Vi lottar ut tio priser under
årsmötet – Anna ansvarar för prisbordet.
Charlene demonstrerar rallylydnad
Fikainköp: Anna köper in detta.
§ 75 Verksamhetsberättelsen
Alla som arrangerar någon verksamhet skickar till Britt-Marie och Mats så budget kan göras.
Britt-Marie skickar handlingarna till Anders för kopiering inför årsmötet.
§ 76 Rapport från kassören samt beslut om swish
Vi har i princip oförändrad ekonomi , vi väntar in pengar för jaktprovet. Årets resultat ligger
på ca 7000 kr vilket är mycket positivt. Vi beslutade ansluta föreningen till swish.
§ 77 Jaktprov
Proven i norrbotten 4-5/8 kalix och sedan helgen efter 11-12/8 Luleå,25-26/8 Kiruna och 12/9 piteå . Vårat förslag är helgen efter Piteå och Anders dömer 8-9/9 , Nkl och öppenklass.
Ska in på SSRK Prov före sista april. Anna ansvarar för detta.

§ 78 Övriga frågor
Vilt till jaktprovet – måste köpas in nytt för nästa år. Änder är det som finns.
Ansvariga för jakt och utställning ansvarar för resp arrangemang. Behövs hjälp så tas detta
upp längre fram.
Vi utser en utbildningsansvarig i nya styrelsen för 2018.
Fråga till valberedningen – vem ska vara mötesordförande och hålla i årsmötet.
Hemsida, Agneta har just nu haft lite ont om tid ang detta men har lovat titta på denna.
Lena S tillfrågas om ny hemsida – Mats pratar med Lena.
§ 79 Nästa möte
Blir en timme före årsmötet. Kl 11:00.
§80 Mötets avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet
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